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RESUMO  

       Título - Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

       A hospitalização e a doença causam inevitavelmente impactos negativos na vida de qualquer 

criança/jovem e família, que se podem traduzir em traumas e consequências no seu 

desenvolvimento. Em contexto de pandemia, estes impactos ganham uma maior dimensão que 

deve ser foco de preocupação a todos os enfermeiros que prestam cuidados em contexto 

pediátrico.  

       Inserido na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, o projeto desenvolvido 

apresenta como objetivo diminuir os impactos da prestação de cuidados em contexto de 

pandemia através do brincar terapêutico, tendo sido aplicado no decorrer do Estágio Final, com 

recurso à Metodologia de Projeto. 

       Neste Relatório é ainda realizada uma análise reflexiva sobre todo o percurso para o 

desenvolvimento e aquisição das competências comuns do enfermeiro especialista, especialista 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e de Mestre.  

       Através da implementação deste projeto foi-nos possível concluir que o brincar terapêutico 

diminui os impactos que a hospitalização em contexto pandémico acarreta. 

 

       Palavras-chave - Brincar Terapêutico; Pandemia; Criança/jovem e família; Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 
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ABSTRAT 

 

Title: Therapeutic Play in a Pandemic Context: The Role of Specialist Nurses in Child and Pediatric 

Health Nursing 

 

Hospitalization and illness inevitably cause negative impacts in the life of any child/young person 

and family, which can translate into trauma and consequences in their development. In a 

pandemic context, these impacts gain a greater dimension that should be a focus of concern to 

all nurses who provide care in a pediatric context. Included in the “Quality and Safety” 

investigation, this project, applied during the Final Stage of my placement, aimed to reduce the 

impacts of care provision in a pandemic context through therapeutic play. 

This Report also contains a reflective analysis of the entire path towards the development and 

acquisition of common competences of specialist nurses, specialists in Child and Pediatric Health 

Nursing and Master. 

Through the implementation of this project, we were able to conclude that therapeutic play 

reduces the impacts that hospitalization in a pandemic context entails. 

 

Keywords: Therapeutic Play; Pandemic; Child/youth and family; Specialist Nurse in Child and 

Pediatric Health Nursing 
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INTRODUÇÃO 

       O presente relatório insere-se 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 da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 

de Portalegre, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e Escola Superior de Saúde 

Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.  

       A realização do Relatório visa demonstrar capacidade reflexiva sobre a prática clínica, fundamentar 

as escolhas realizadas tendo em conta as bases teóricas e a evidência científica, apresentar e descrever 

o projeto de intervenção realizado em contexto de estágio e ser alvo de discussão pública para possível 

aquisição do grau de mestre. De acordo com o Regulamento nº 140/2019 sobre as competências 

comuns do enfermeiro especialista, este deve procurar contribuir para a melhoria continua da 

qualidade dos cuidados prestados, garantindo um ambiente terapêutico e seguro e ainda desenvolver 

aprendizagens profissionais, baseando a sua prática em evidência científica. Assim, encontra-se 

integrado neste Relatório o Projeto de Intervenção em Enfermagem (PIE) “Brincar Terapêutico em 

Contexto de Pandemia: A Atuação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica”, inserido na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida” que foi desenvolvido 

no decorrer do Estágio Final e cuja problemática se enquadra na importância do brincar terapêutico 

na prestação de cuidados à criança em contexto de pandemia. 

       A doença e a hospitalização refletem-se em momentos de crise na vida de qualquer criança e 

acarretam a vivência de inúmeras situações de stress e ansiedade que, se acontecer por períodos 

prolongados ou repetidos, pode provocar a regressão do desenvolvimento infantil (Ramos & Barbieri-

Figueiredo, 2020). A somar a estes factos, surge a pandemia pelo novo coronavírus SARSCOV-2, 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. Uma pandemia 

acarreta inevitavelmente impactos em qualquer população, levando a que exista uma reorganização 

das diversas instituições e dos serviços, nomeadamente dos serviços de saúde, surgindo novas regras 

e aumentando as precauções. Todas estas mudanças exigem do profissional de saúde uma rápida 

adaptação a uma nova realidade, até à data desconhecida, e um reajuste na sua prestação de cuidados 

(Direção Geral de Saúde, 2020). O surgimento deste novo vírus levou à necessidade de mudanças no 

estilo de vida de todos, sendo que a escolha do tema se prendeu ao facto de ter-nos sido possível 

identificar que vários foram os fatores impostos pela pandemia, como o uso de Equipamentos de 
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Proteção Individuais (EPI) ou o medo de contágio, que contribuíram para a diminuição da utilização do 

brincar terapêutico. 

       O brincar terapêutico é uma intervenção cujo objetivo principal passa por atenuar os impactos que 

os procedimentos acarretam nas crianças, assim como potenciar o conforto na criança/jovem e família. 

O desenvolvimento deste relatório apresenta como bases teóricas a filosofia de cuidados não 

traumáticos e a Teoria do Conforto de Kolcaba. De acordo com Hockenberry e Wilson (2014) os 

cuidados não traumáticos referem-se aos cuidados terapêuticos prestados pelos profissionais de 

saúde, que eliminem ou minimizem o trauma, quer psicológico quer físico, nas crianças e respetiva 

família. Estão incluídos nesta filosofia de cuidados a presença dos pais durante a hospitalização, a 

preparação da criança para a realização de um determinado procedimento, o controlo da dor, a 

garantia da privacidade, a realização de atividades que promovam a expressão do medo, a 

oportunidade de escolha e o respeito pelas diferenças culturais. A teoria do conforto de Katherine 

Kolcaba é um modelo teórico que encara a enfermagem enquanto ciência, incentivando a interação, 

a autonomia e a valorização das necessidades do utente com base na promoção de conforto para a 

melhoria da qualidade de vida, sendo por isso a teoria de enfermagem utilizada para sustentar a 

temática apresentada (Cardoso, Caldas, & Souza, 2019).  

       Segundo o Regulamento n.º 422/2018 do Diário da República sobre as Competências Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, o enfermeiro especializado 

nesta área deve  

“prestar cuidados de nível avançado, com segurança, competência e satisfação da criança e suas famílias, 
procurando responder globalmente ao “mundo” da criança, bem como trabalhar no sentido de remover 
barreiras e incorporar instrumentos de custo efetivo e gestão da segurança do cliente” (Regulamento n.º 
422/2018, p. 4745). 

       O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (EEESIP) presta cuidados 

assistindo a criança/família na maximização da saúde e aplica os “conhecimentos e habilidades em 

terapias não farmacológicas para o alívio da dor”, e prestando “cuidados específicos em resposta às  

necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança”.  Posto isto, torna-se pertinente 

intervir no sentido de sensibilizar e nunca descurar o uso do brincar terapêutico na prática de 

enfermagem nos cuidados de saúde à criança/jovem (Regulamento nº 422/2018, p.19139).  

       Pela creditação de competências aprovada para o Estágio I, a componente prática do Curso de 

Mestrado restringiu-se ao Estágio Final, desenvolvido em três contextos diferentes. O primeiro 
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contexto teve lugar num Serviço de Atendimento Permanente Pediátrico, o segundo no âmbito da 

Consulta Externa de Pediatria e, por último, o terceiro decorreu em contexto de cuidados intensivos 

neonatais e pediátricos. 

       O PIE, que foi desenvolvido com base na Metodologia de Projeto, teve como ponto de partida dar 

resposta a um problema real identificado nos vários contextos clínicos, apresentando como objetivo 

geral diminuir os impactos da prestação de cuidados em contexto de pandemia através do brincar 

terapêutico, e como objetivos específicos os seguintes: 

• Desenvolver conhecimentos e competências para a prestação de cuidados atraumáticos, 

onde se inclui o brincar terapêutico; 

•  Elaborar um artigo de revisão sistemática da literatura sobre os benefícios do brincar 

terapêutico; 

• Criar a “Caixa Mágica” no Serviço de Atendimento Permanente Pediátrico, com brinquedos 

facilmente desinfetáveis e adequados ao desenvolvimento da criança; 

• Elaborar uma proposta de protocolo normativo onde esteja implementado o brincar como 

prática recorrente e sirva de instrução para a utilização da Caixa Mágica; 

• Sensibilizar os profissionais de saúde para o brincar em contexto de pandemia; 

• Desmistificar a imagem do profissional de saúde com EPI junto da criança; 

• Sensibilizar os pais sobre a importância do brincar através da criação um folheto informativo 

para pais “Brincar para Crescer e Desenvolver” 

• Elaborar uma proposta de vídeo explicativo com o objetivo de explicar às crianças a pandemia; 

• Elaborar uma proposta de livro de conto de preparação pré-cirúrgica para crianças do pré-

escolar ao escolar; 

• Elaborar um folheto informativo de preparação pré-cirúrgica para o adolescente e família. 

       O presente documento encontra-se dividido em quatro partes, nomeadamente, a introdução, 

onde são expostos os objetivos do Relatório e apresentada a problemática trabalhada no decorrer do 

Projeto de Intervenção em Enfermagem; o Enquadramento Conceptual, onde são desenvolvidos os 

quatro principais temas chave que sustentaram o trabalho de investigação (a hospitalização da criança 

e família, os cuidados atraumáticos e a teoria do conforto de Kolcaba, o brincar terapêutico na 

prestação de cuidados à criança/família e os impactos da pandemia na prestação de cuidados à criança 

e família); o Percurso Académico, onde é realizada uma breve caracterização dos contextos de estágio 

tendo em conta a temática em estudo, o desenvolvimento das várias etapas do projeto de intervenção 
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em enfermagem e posteriormente  a análise reflexiva do desenvolvimento e aquisição das 

competências comuns do enfermeiro especialista, do EEESIP e de mestre. Por último, encontram-se as 

considerações finais, onde é realizada uma análise e reflexão do percurso realizado e traçados 

objetivos futuros.  

      A elaboração deste trabalho segue as diretrizes do novo acordo ortográfico e obedecerá às normas 

da American Psycological Association (APA), 6ª edição. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL  

      O cuidar é a base da Enfermagem. Apesar dos cuidados de enfermagem implicarem ações 

terapêuticas, intervenções, procedimentos e técnicas, realizar apenas procedimentos num 

determinado corpo pode não ser considerado cuidado, mas apenas um ato mecânico. O cuidado 

traduz-se numa “ação moral e enobrecedora realizada no ser humano” e, preferencialmente, “para e 

com o (…) sujeito do cuidado, englobando envolvimento e comprometimento” (Giacomello & Melo, 

2019, p.267). 

       Com a evolução da humanidade, a Enfermagem enquanto profissão tem sofrido alterações ao 

longo do tempo, nomeadamente no seu foco de cuidados. No caso da pediatria, o conceito de criança 

sofreu alterações ao longo dos tempos, assim como os cuidados de enfermagem a si direcionados.  

Enquanto a criança era considerada sem interesse para sociedade e a prestação de cuidados se 

centrava no modelo biomédico, atualmente o seu papel é reconhecido, sendo detentora de direitos e 

os cuidados prestados atuam agora na prevenção, no bem-estar e na relação com o ambiente, tendo 

sido criada uma visão holística sobre o individuo (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020).  

       A doença e a hospitalização influenciam a vida de qualquer criança, proporcionando a vivência de 

sentimentos como o medo, ansiedade e stress que podem significar impactos negativos no seu 

desenvolvimento. Face à situação pandémica por SARS-CoV-2, existiu a necessidade de uma 

reorganização dos serviços de saúde em vários níveis. Assim, a escolha do tema para o PIE prendeu-se 

ao facto de ter-nos sido possível identificar que vários foram os fatores impostos pela pandemia, como 

o uso de EPIs ou o medo de contágio, que contribuíram para a diminuição da utilização do brincar 

terapêutico. Assim, pelos benefícios conhecidos da utilização do brincar na prestação de cuidados, fez-

nos sentido intervir nesta problemática.  

       Tendo em conta os objetivos delineados para a concretização do presente relatório assim como as 

competências do EEESIP, torna-se relevante aprofundar os temas principais que suportam o PIE. Assim, 

este capítulo encontra-se organizado da seguinte forma: primeiramente serão abordados os impactos 

da hospitalização na criança/família, de seguida serão aprofundadas as teorias que suportam a 

temática em questão, procede-se ao aprofundamento teórico do brincar terapêutico e os benefícios 

da sua utilização, e por último serão apresentados os impactos da pandemia nos cuidados de 

enfermagem pediátricos.  
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1.1.  Hospitalização Da Criança E Família 

O desenvolvimento infantil tem início na vida intrauterina e traduz-se num processo complexo, 

multideterminado e multifacetado e por isso é imprescindível considerar este processo quando 

falamos em saúde da criança. O desenvolvimento da criança envolve “o crescimento físico, a 

maturação neurológica e a construção de habilidades relacionadas ao comportamento e às esferas 

cognitiva, social e afetiva da criança” (Crepaldi, Molinari & Silva, 2017, p.18).  

A infância, sendo uma fase fundamental no ciclo vital, é marcada por alterações a nível do 

crescimento e desenvolvimento e pode ser influenciada por fatores como o ambiente envolvente quer 

físico, familiar ou social. Aliados aos acontecimentos na vida de uma criança, o correto 

desenvolvimento e crescimento infantil influenciarão o individuo durante a fase adulta e por isso a 

hospitalização de uma criança deve ser alvo de reflexão (Ferreira et al, 2020). 

Pelas alterações no estado de saúde e ainda pelo afastamento do contexto familiar e social, a 

hospitalização é vista como uma situação extremamente preocupante na vida de qualquer ser 

humano. Nas crianças, estas condições ganham especial proporção uma vez que, além de quebrar a 

rotina familiar, pode afetar o seu desenvolvimento negativamente com consequências a longo prazo 

(Gomes, Fernandes & Nóbrega, 2016).  

O processo de hospitalização produz na criança uma situação stressante e traumática, por um lado 

pela quebra das rotinas e ambiente familiar e por outro lado pela proximidade a um ambiente 

completamente desconhecido que acarreta dor, limitação física e apatia. A ansiedade e o medo 

provocados pelos procedimentos, a grande maioria dolorosos, leva a uma resposta de desconforto 

emocional na criança, que se pode traduzir em regressão de competências adquiridas, apatia, medos 

e distúrbios do sono, provocando consequências em idade adulta (Caleffi et al, 2016). Sendo a 

ansiedade um estado emocional que afeta o ser humano em qualquer etapa do seu desenvolvimento, 

esta deve ser identificada o mais precocemente possível, essencialmente se acontecer em crianças, o 

que é muito comum durante a hospitalização infantil (Gomes, Fernandes & Nóbrega, 2016). 

A doença, a hospitalização e a dor são fatores potenciadores de stress e ansiedade na criança.  A 

exposição da criança a episódios traumáticos repetidos ativa as respostas biológicas de stress, que 

produzem consequências comportamentais e emocionais, traduzindo-se em trauma. O stress resulta 

da ativação e interações de um conjunto de sistemas que têm como objetivo proteger o organismo de 
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ameaças externas.  Na criança, que se encontra em desenvolvimento, “a ativação repetida destes 

sistemas vai condicionar o desenvolvimento da estrutura e do funcionamento do cérebro”, tendo 

consequências na forma como a criança se relaciona consigo e com os outros (Ramos & Barbieri-

Figueiredo, 2020, p. 41).  

As experiências de hospitalização das crianças expõem o desconhecimento e a perda de controlo 

como as principais causas de stress. No entanto, dependendo do desenvolvimento cognitivo das 

crianças, estas apresentam diversos medos, como por exemplo “da lesão física, da dor, dos 

procedimentos de enfermagem, da separação dos pais, do ambiente desconhecido, dos instrumentos 

e equipamentos e da perda de autodeterminação” (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020, p.41).  

O estudo realizado por Gomes, Fernandes e Nóbrega (2016), destacou mudanças comportamentais 

e psicológicas que se podem observar comummente em crianças hospitalizadas, entre elas 

enquadram-se a tensão muscular, os tremores, a dilatação pupilar, a inquietação, a insegurança, a 

sensação de incompetência e de culpa. Os autores abordam ainda as consequências da ansiedade 

provocada pela hospitalização que passa pelos mais variados tipos de transtornos psicológicos como a 

depressão, as alterações de humor, as fobias, o transtorno de stress pós-traumático, o transtorno 

obsessivo compulsivo e a ansiedade de separação.  

O artigo 2º da Lei nº 106/2009, declarada em Diário da República n.º 178/2009, sobre o 

acompanhamento familiar em internamento hospitalar concede à criança internada em qualquer 

unidade de saúde o direito de estar permanentemente acompanhada por um dos pais ou outra pessoa 

que os substitua. A família é encarada como uma componente muito importante que deve ser 

integrada nos cuidados à criança, essencialmente em situações de hospitalização pela capacidade de 

transmitir estabilidade e equilíbrio face à mudança de ambiente (Silva et al, 2020). O Modelo de 

Parceria de Cuidados de Anne Casey atribui à família o papel de principais cuidadores, influenciando 

diretamente o seu desenvolvimento, pelo que os pais devem sempre ser incentivados pelos 

enfermeiros a participar nos cuidados à criança com o devido apoio dos profissionais de saúde (Ramos 

& Barbieri-Figueiredo, 2020).  

Para além de todas as consequências que a hospitalização acarreta na criança, também a sua família 

é afetada. Por este se constituir num período de mudanças repentinas e de quebras nas rotinas 

familiares, leva ao sentimento de culpa, negação ou outras alterações psíquicas por parte dos 
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familiares. Segundo Ferreira et al (2020), os sentimentos mais comuns vivenciados pelos familiares das 

crianças hospitalizadas passam por ansiedade, medo, insegurança e sensação de impotência. 

A hospitalização não causa apenas mudanças na rotina familiar, mas acarreta impactos nas esferas 

emocional, social e financeira.  Pela necessidade de readaptação familiar e a necessidade de maior 

atenção na criança hospitalizada, os outros membros da família podem sentir-se esquecidos e 

demonstrar ciúmes, como é o caso dos irmãos da criança com necessidade de hospitalização. Quanto 

maior for o período de hospitalização, mais difícil se pode tornar toda esta logística e trazer 

consequências nas relações intrafamiliares (Silva et al, 2020).  

Segundo o Regulamento nº 422/2018, o EEESIP “trabalha em parceria com a criança e 

família/pessoa significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre para promover o mais 

elevado estado de saúde possível”( p.19192). Incluir a família nos cuidados à criança hospitalizada 

surge como uma forma de humanizar o ambiente hospitalar, melhorando a aceitação e adaptação à 

condição a que a criança é submetida, reduzindo o sentimento de abandono e facilitando o 

relacionamento com os profissionais de saúde (Silva et al, 2020). Estes devem ter especial atenção ao 

modo como interagem com não só com a criança, mas também com os seus familiares, ao longo de 

todo o processo de hospitalização (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020). Segundo as mesmas autoras,  

“permitir a escolha, oferecendo alternativas, confere poder num ambiente em que crianças e pais estão 
desprovidos do mesmo; dar a conhecer o que podem esperar e o que se espera deles; salientar as forças e 
redimensionar os aspetos negativos aumentando a resiliência; apoiar emocionalmente reconhecendo e 
normalizando os medos e respostas mais comuns, são princípios a respeitar nos cuidados pediátricos” 
(Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020, p.51). 

       A equipa de enfermagem deve estar atenta às vivências experienciadas pelos familiares da criança 

hospitalizada de forma a melhorar também o cuidado direcionado à família durante todo o processo 

de internamento (Silva et al, 2020).  

       Consideramos importante ressaltar que, tendo em conta o que foi apresentado sobre os impactos 

que a hospitalização tem na vida da criança e na sua família, é essencial o EEESIP procurar estratégias 

para atuar de forma a diminuir os estímulos dolorosos, promover o conforto e humanizar os cuidados 

encarando sempre a família como seus parceiros.   
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1.2.  Cuidados Atraumáticos e a Teoria do Conforto de Kolcaba 

       O cuidado está presente na vida do ser humano desde sempre, sendo reconhecido “como uma 

forma de viver, de ser e de se expressar”. O Cuidar em Enfermagem deve ser “construído na, com e 

para as relações intersubjetivas, entre as pessoas que cuidam e as que são cuidadas, no sentido de 

proteger, promover e preservar a humanidade daquele que recebe o cuidado” (Giacomello & Melo, 

2020, p.264) 

       A Enfermagem Pediátrica não foge à regra do que mencionámos anteriormente, no entanto aqui 

o sujeito ganha a forma de binómio, sendo a criança e respetiva família. Cuidar em pediatria tem como 

foco primordial o bem-estar da criança e respetiva família, prevenindo doenças e promovendo o 

correto crescimento e desenvolvimento da criança (Tavares, 2011; Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

Para Kolcaba e DiMarco (2005), os princípios que sustentam a enfermagem pediátrica passam pela 

prestação de cuidados individualizados tendo em conta as preferências de cada criança/família, sendo 

incentivada a sua participação nos cuidados e na definição de objetivos. Outro princípio, segundo os 

autores, essencial é a crença de que o cuidado é holístico e engloba aspetos físicos, emocionais, 

espirituais, mentais, socioculturais, genéticos e de desenvolvimento de cada criança/família. O cuidado 

em Pediatria é proativo e interdisciplinar, tendo o seu maior foco na prevenção de doenças e lesões, 

privilegiando a educação centrada na família, a proteção e a comunicação eficaz (Kolcaba e DiMarco, 

2005).  

       Com base na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) e na Convenção 

Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança (1996, ETS nº 160), em 2011 o Conselho da Europa, 

através das Guidelines On Child Friendly Healthcare, reconheceu que as crianças, por apresentarem 

limitações na linguagem e a falta de maturidade, são fortemente afetadas por intervenções 

terapêuticas que podem causar dano ou efeitos adversos. Estas guidelines propõem uma abordagem 

integrada para o desenvolvimento de atividades para a prestação de cuidados em pediatria, colocando 

os direitos, as necessidades e os recursos da criança como foco dos cuidados e promovendo não só 

políticas que permitam cuidados individualizados na criança, como também a participação da criança 

nos cuidados, tendo em conta a sua maturidade e desenvolvimento. Assim, é legitimo afirmar que 

estas diretrizes suportam e defendem a prestação de cuidados atraumáticos à criança/família (Lenton 

& Lie, 2014; Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020). 
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       De acordo com o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem (2015), o EEESIP procura a excelência nos cuidados que 

presta, pelo que é essencial a utilização de  técnicas adequadas à idade e etapa de desenvolvimento 

que promovam a empatia na comunicação com a criança, assim como a realização de atividades que 

favoreçam a diminuição dos impactos causados pelos agentes potenciadores de stress durante o 

processo de doença e hospitalização.  

No âmbito da prevenção de doenças e lesões e tendo em conta o que foi mencionado no 

subcapítulo “Hospitalização da Criança e Família”, Donna Wong abordou, nos livros de enfermagem 

pediátrica, a filosofia de cuidados atraumáticos, cujo principal objetivo das intervenções é o de “não 

causar dano”.  Sendo a doença e a hospitalização encaradas como potenciadoras de trauma, esta 

filosofia defende que a prestação de cuidados terapêuticos à criança, sejam eles de “prevenção, 

diagnóstico, tratamento ou paliação”, em qualquer que seja o contexto, engloba intervenções que 

diminuam o desconforto físico e psicológico na criança/família. O primeiro tipo de desconforto 

manifesta-se, por exemplo, por “ansiedade, medo, raiva, desânimo, tristeza, vergonha ou culpa”, 

sendo que o desconforto físico pode incluir “desde sonolência e imobilizações até distúrbios 

desencadeados por estímulos sensoriais como dor, temperaturas extremas, ruídos fortes, luzes fortes, 

luzes brilhantes ou escuridão” (Hockenberry & Wilson, 2014, p.11).  

A prestação de cuidados atraumáticos englobam intervenções “seguras, eficazes e úteis” (Tavares, 

2011, p.27). Segundo Hockenberry & Wilson (2014), a filosofia de cuidados atraumáticos tem por base 

três princípios essenciais:  

1) Evitar ou diminuir a separação entre a criança e a família; 

2) Providenciar uma sensação de controlo;  

3) Evitar ou atenuar a lesão corporal e a dor. 

Em pediatria, existe cada vez mais um incentivo para que os profissionais de saúde prestem 

cuidados à criança o menos traumáticos possíveis. A verdade é que muitas vezes é necessária e 

inevitável a realização de procedimentos invasivos que causam dor e desconforto à criança/família. No 

entanto, existem inúmeras intervenções que podem colmatar esses efeitos, diminuindo a perceção da 

dor e aumentando a sensação de conforto. É importante salientar que medir a dor, através de escala 

próprias consoante a idade e etapa de desenvolvimento da criança, é diferente de medir o conforto 

de uma criança (Bice & Wyatt, 2016).    
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Pela importância de promover o conforto à criança que recorre aos serviços de saúde, diminuindo 

os impactos negativos que isso acarreta, consideramos a Teoria do Conforto de Kolcaba pertinente 

para fundamentar o presente PIE. De acordo com a Teoria de Kolcaba, os cuidados de enfermagem 

devem ter como finalidade o conforto do individuo.  Katherine Kolcaba define conforto como “o estado 

imediato de estar fortalecido por ter as necessidades humanas de alívio, tranquilidade e 

transcendência atendidas nos quatro contextos da experiência: físico, psicoespiritual, sociocultural e 

ambiental”1 (Kolcaba & DiMarco, 2005, p.188). 

O primeiro artigo sobre a Teoria do Conforto foi publicado em 1994. Em 2001, um outro artigo 

mostrou a expansão da teoria, incluindo resultados a nível institucional. Posteriormente, em 2003, 

Katherine Kolcaba publicou um livro sobre o desenvolvimento, o período experimental e a aplicação 

da teoria. A Teoria do Conforto foi testada e suportada em diversos pacientes sendo que, para a 

utilização da teoria de Kolcaba na área da pediatria, são necessárias três etapas (Kolcaba & DiMarco, 

2005): 

1)  Conhecer a definição de conforto,  

2) Relacionar os conceitos gerais envolvidos na teoria  

3) Relacionar os conceitos gerais com contextos pediátricos específicos, com o objetivo de 

esclarecer a prática e produzir questões de investigação pertinentes.  

Assim, consideramos pertinente explorar os conceitos gerais envolvidos na teoria. Kolcaba defende 

a existência de três forma de conforto: alívio, tranquilidade e transcendência. A primeira traduz-se na 

satisfação de uma necessidade em particular pelo controlo de fatores gerais que produzem 

desconforto. O conforto como tranquilidade é entendido como estado de calma ou satisfação, mais 

duradouro e continuo, que está diretamente relacionado com a satisfação de determinadas 

necessidades específicas que causam desconforto. Já o conforto como transcendência pode ser 

traduzido como estar além dos problemas e da dor, sendo considerado o mais elevado nível de 

conforto e resulta da satisfação de necessidades de educação e motivação, com a finalidade de 

capacitar o individuo a desenvolver os seus potenciais (Lima et al, 2016). Sendo que o brincar 

 
1 Tradução realizada pelas autoras: “the immediate state of being strengthned through having the human needs for 

relief, ease, and transcendence addressed in four contexts of experience (physical, psychospiritual, sociocultural, and envi-
ronmental)”. 
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terapêutico visa a promoção de conforto da criança, a teoria em questão é utilizada para fundamentar 

a temática apresentada no presente PIE, juntamente com a filosofia de cuidados atraumáticos. 

Tendo em conta a visão holística do cuidar que a presente teoria defende, os três tipos de conforto 

ocorrem em quatro contextos de experiência: físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. As 

necessidades de conforto físico abrangem alterações nos mecanismos fisiológicos que são 

interrompidos ou estão em risco por causa de uma doença ou procedimento invasivo e podem incluir 

desde as necessidades de melhorar o equilíbrio hidroeletrolítico, oxigenação ou termorregulação, e 

que passam muitas vezes despercebidas pelos pais, até necessidades físicas óbvias (dor, náuseas, 

vómito). As necessidades de conforto psicoespiritual incluem a transmissão de confiança e motivação 

para que o binómio criança/família ultrapasse desconfortos ou traumas causados por procedimentos 

dolorosos que não podem ser imediatamente aliviados. Estas necessidades são frequentemente 

satisfeitas com intervenções como massagem, toque terapêutico, permissão de visitas especiais, 

estratégias de auto-conforto ou mensagens de coragem. Apesar de muitas vezes os profissionais de 

saúde apresentarem dificuldade em gerir os cuidados a fim de encontrarem tempo para a execução 

das intervenções mencionadas anteriormente, estas são bastante benéficas uma vez que facilitam a 

transcendência. As necessidades de conforto sociocultural consistem nas necessidades de garantia, 

apoio, linguagem corporal positiva e carinho culturalmente sensíveis. Essas necessidades podem ser 

atendidas através do coaching, que inclui uma atitude positiva, incentivo, feedback positivo, 

informações relativas aos procedimentos adequadas ao desenvolvimento da criança/família e o 

planeamento da alta. As necessidades sociais incluem ainda as necessidades da família de 

encaminhamento para assistência financeira e burocrática e respeito cultural. Por fim, as necessidades 

ambientais referem-se ao contexto externo da experiência humana, como por exemplo a temperatura, 

a luz, o som, a cor, a mobília, a paisagem (Kolcaba & DiMarco, 2005).  

Kolcaba defende os benefícios da realização de uma estrutura taxonómica para cada caso concreto, 

como a tabela abaixo2 sugere, onde são confrontados os três tipos de conforto com os quatro 

contextos de experiência. De forma a operacionalizar a teoria em questão apresentamos o seguinte 

caso clínico: Artur (nome fictício), 7 anos de idade, nacionalidade francesa, recorre ao Serviço de 

Atendimento Permanente Pediátrico (SAPP) por vómitos, dor abdominal e febre desde o dia anterior. 

 
2 Tabela adaptada de Kolcaba, K., & DiMarco, M. A. (2005). Comfort Theory and its application to pediatric 
nursing. Pediatric Nursing, 31(3), 187–194 
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Após exames complementares foi diagnosticada Apendicite Aguda.  Chegou ao serviço acompanhado 

pelos pais e irmão. No entanto, pelas restrições existentes, fica acompanhado apenas pelo pai. 

 

 

Quadro 1. – Estrutura taxonómica adaptada à Teoria do Conforto de Kolcaba 

 
ALÍVIO TRANQUILIDADE TRANSCENDÊNCIA 

 
FÍSICO 

- Vómitos  
- Dor abdominal  
-Febre 

- Cama confortável 
- Técnicas de Respiração 
- Posição de conforto 

- Utilização da luva com 
água quente como 
veículo de imaginação 
de transferência da dor 
- Medidas de distração, 
como o brincar 
terapêutico 

PSICOESPIRITUAL - Ansiedade 
- Stress causado pelos 
procedimentos  

- Incerteza e medo do 
procedimento cirúrgico 

- Necessidade de apoio 
psicológico face ao 
medo 

AMBIENTAL - Ambiente ruidoso 
-Luzes 
-Presença de outras 
crianças 

- Diminuição da 
privacidade 
-Conforto diminuído 

- Necessidade de 
ambiente calmo 
promotor de 
privacidade 

SOCIOCULTURAL - Cultura diferente - Barreira Linguística  - Necessidade de apoio 
do núcleo familiar 
- Necessidade de 
informação 

 

       A tabela tem como objetivo representar todos os aspetos relevantes do conforto para a 

enfermagem pediátrica e demonstrar a natureza holística do conforto como uma meta importante do 

cuidado (Kolcaba & DiMarco, 2005). Assim, no alívio físico consideramos ter em conta os sintomas 

físicos como por exemplo os vómitos, a dor abdominal e a febre. De forma a promover a tranquilidade 

podem ser realizadas intervenções como proporcionar uma cama confortável e deixar que a criança 

adote uma posição de conforto e ainda podem ser ensinadas técnicas de respiração de forma a atenuar 

os desconfortos sentidos. Ainda no âmbito do contexto físico e para atingir a transcendência podem 

ser utilizadas técnicas de imaginação e de distração, como o brincar terapêutico. 
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       Relativamente à dimensão psicoespiritual e sendo que uma criança diagnosticada com Apendicite 

Aguda, necessita de ser submetida a diversos procedimentos como é o caso, por exemplo, de 

realização de análises sanguíneas e colocação de cateter venoso periférico, as necessidades de alívio 

que estão mais evidentes são a ansiedade e o stress causado pelos procedimentos. Posteriormente, 

para promover a tranquilidade, deve ser tida em conta o estado de incerteza e o medo sentido pela 

criança relativamente ao procedimento cirúrgico. De forma a atenuar estes sentimentos e segundo a 

Teoria do Conforto, o profissional de saúde deve utilizar o toque terapêutico e transmitir mensagens 

de coragem. Por fim para atingir o estado de transcendência, a necessidade de apoio psicológico face 

ao medo deve ser foco dos cuidados de enfermagem, sendo que devem ser implementadas 

intervenções como possibilitar visitas especiais. Neste caso específico e dadas as restrições existentes, 

é possível disponibilizar recursos para que a criança entre em contacto com a mãe e o irmão através 

de videochamadas.   

       Relativamente às necessidades ambientais no caso apresentado, consideramos que os fatores 

gerais causam desconforto físico caso são o ambiente ruidoso, a luzes fortes e a presença de outras 

crianças. Para alcançar o estado de tranquilidade os profissionais de saúde devem ter em conta a 

diminuição da privacidade desta criança/família e o conforto diminuído, sendo que para alcançar o 

estado de transcendência existe a necessidade de promover um ambiente calmo promotor de 

privacidade. 

       Por último, a principal necessidade relativa à dimensão sociocultural está presente no facto da 

família ser de nacionalidade francesa e existir uma cultura diferente. Para alcançar o estado de 

tranquilidade consideramos que deve ser ultrapassada a barreira linguística e a necessidade de apoio 

do núcleo familiar e de informação adequada à cultura e fase do desenvolvimento deve ser atendida 

para alcançar o estado de transcendência. Assim, os profissionais de saúde devem proporcionar uma 

atitude positiva face à situação da criança/família e adequar a linguagem utilizada ao caso específico 

em questão.  

 

 



Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica | 

 
 

dez-21 | Página 28 
 

1.3.  O Brincar Terapêutico na Prestação de Cuidados à Criança/Família 

As crianças que se encontram hospitalizadas são muitas vezes submetidas a diversos 

procedimentos dolorosos, sem conseguirem terem a perceção da sua finalidade e necessidade, o que 

poderá resultar em alterações comportamentais (Lemos et al, 2016).  

Na obra de Tavares (2011, p.30), são expostas as quatro Fases do Cuidados, teorizados por Crole & 

Smith em 2002, sendo elas a “Fase Introdutória”, onde a relação entre o profissional de saúde e a 

criança/família é iniciada; a “Fase da Construção da relação de confiança”, onde através de uma 

comunicação eficaz e adequada ao desenvolvimento da criança e também através de jogos e 

brincadeiras são providenciadas as informações pertinentes para cada caso e criada uma relação cuja 

base é a confiança, sendo a criança distraída dos vários agentes potenciadores de stress presentes no 

meio hospitalar; a “Fase da tomada de decisão”, em que é determinada a participação da criança nos 

cuidados com base no seu desenvolvimento e maturidade;  e por último a “Fase do conforto e contra 

os riscos”, onde o profissional de saúde, por poder ser encarado como o causador do desconforto 

através dos procedimento a que a criança é submetida, deve reconquistar a sua confiança com a 

promoção do conforto. Como abordámos anteriormente, a Teoria do Conforto de Kolcaba, aplicada à 

enfermagem pediátrica, defende que as necessidades de conforto da criança/família variam 

significativamente, e que o binómio se esforça para atender essas necessidades básicas de conforto, 

requerendo muitas vezes do apoio dos profissionais de saúde para tal (Kolcaba & DiMarco, 2005). 

Tal como é defendido por Tavares (2011, p.65), brincar é um direito das crianças, saudáveis ou 

hospitalizadas, e “deve ser entendido como uma necessidade vital da criança”.  A Convenção dos 

Direitos da Criança das Nações Unidas, ratificada por Portugal em 1990, declara à criança o direito aos 

tempos livres e à participação em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade (UNICEF, 2019). 

Também a Carta da Criança Hospitalizada de 1988 realça o direito aos melhores cuidados como 

fundamental para as crianças, sendo que no artigo 6º é referido que as crianças devem beneficiar de 

jogos e atividades educativas adaptadas à idade, com toda a segurança, durante a sua hospitalização 

(IAC, 2008).  

Brincar é a atividade de eleição na vida de uma criança, sendo essencial para o seu bem-estar 

holístico (Hockenberry & Wilson, 2014; Tavares 2011). Até aos dois anos de idade, esta atividade é 

realizada preferencialmente em pequenos grupos sem distinção entre géneros, sendo que a partir 

dessa idade o brincar é realizado em grupos com separação de géneros. O brinquedo é utilizado pela 
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criança para diversas situações, como por exemplo fantasiar, desenvolver aptidões motoras, imitar 

atividades realizados pelos adultos diariamente, entre outras (Ramos e Barbieri-Figueiredo, 2020). 

Através do brincar, a criança tem a oportunidade de exprimir os seus medos ou desejos, de lidar com 

o stress que o ambiente envolvente lhe proporciona e ainda adquirir o sentimento de controlo 

(Hockenberry & Wilson, 2014; Tavares, 2011).  

A doença e a hospitalização traduzem-se em momentos de crise na vida de qualquer criança/família 

e acarretam situações de stress e de grande ansiedade, sendo que períodos prolongados ou repetidos 

de hospitalização podem mesmo provocar regressão no seu desenvolvimento. Assim, é lógico que a 

necessidade de brincar não desaparece quando a criança entra no hospital, acontecendo o oposto. Ao 

brincar, a criança/família hospitalizada tem a oportunidade de viver momentos de diversão, 

relaxamento, segurança e tranquilidade (Hockenberry & Wilson, 2014).  

       Segundo a OE (2013), o brincar terapêutico é considerado uma estratégia não farmacológica no 

controlo da dor que apresenta importantes impactos na comunicação entre criança e enfermeiros e 

na preparação para procedimentos invasivos, sendo que a sua utilização é fortemente apoiada pelo 

Guia Orientador de Boa Prática sobre estratégias não farmacológicas no controlo da dor da criança. 

O brincar terapêutico consiste no conjunto de intervenções e atividades lúdicas estruturadas em 

função do estado de saúde, idade e desenvolvimento da criança que têm como objetivo promover o 

bem-estar das crianças durante a hospitalização. Assim, não se trata apenas de uma atividade 

recreativa, mas sim de uma atividade planeada com um objetivo. Os enfermeiros de pediatria podem 

usar o brincar como uma estratégia do cuidar para a criança hospitalizada. É muito importante para os 

enfermeiros conhecerem e utilizarem o brincar no cuidado à criança, uma vez que apresenta 

numerosas vantagens para a hospitalização.  O brincar proporcionado pelos profissionais de saúde 

pode melhorar a relação enfermeiro-criança, aumentando a confiança durante o período de 

hospitalização. Assim, é importante conhecer a eficácia do brincar terapêutico para transformar as 

unidades hospitalares pediátricas num ambiente agradável, atraente e lúdico, a fim de alcançar melhor 

resultados e a humanizar o atendimento (Godino-Iáñez, et al., 2020). 

Diferentes modelos teóricos do brincar terapêutico indicam que a sua efetividade é baseada em 

seis pontos: o relacionamento com os profissionais de saúde, as oportunidades de diagnóstico, a 

possibilidade de quebrar mecanismos de defesa, facilitando a articulação, a decisão terapêutica e a 

preparação antecipatória (Godino-Iáñez, et al., 2020). 
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O brincar terapêutico influencia três principais domínios: cognitivo, afetivo e interpessoal. O 

domínio cognitivo refere-se à consciência e domínio de crenças e ideias que podem ser mudadas com 

processos como desenvolvimento de habilidades, transformações de esquema e trocas simbólicas. O 

domínio afetivo, relacionado à regulação da emoção, utiliza processos como a educação afetiva; o 

domínio interpessoal, relacionado às relações e suporte, pode incluir processos como suporte e 

validação e a relação corretiva com o profissional (Godino-Iáñez, et al., 2020).  

Os períodos de hospitalização durante a infância podem afetar o comportamento das crianças, uma 

vez que estão sujeitas a procedimentos desconhecidos sem entender a sua necessidade como já 

mencionamos anteriormente. O brincar terapêutico ajuda a melhorar esses comportamentos, uma vez 

que através da brincadeira, as crianças podem compreender e aceitar a situação que estão a viver e 

aprender a expressar os seus sentimentos e emoções sobre os procedimentos durante a hospitalização 

(Godino-Iáñez, et al., 2020).  

O enfermeiro, sendo o profissional de saúde que mais contacta com a criança, deve encarar esta 

atividade, na sua prestação de cuidados, como o instrumento fundamental para lidar com o paciente 

pediátrico (Tavares, 2011). O brincar pode ter várias finalidades, quer para ensino, expressão de 

sentimentos ou até para alcançar objetivos terapêuticos, e todos os enfermeiros são capazes de, com 

a devida formação e preparação, utilizar o brincar terapêutico nos cuidados à criança (Hockenberry & 

Wilson, 2014; Tavares, 2011).  

Segundo Ramos e Barbieri-Figueiredo (2020), durante a hospitalização os profissionais de saúde, 

nomeadamente o EEESIP, deve considerar estratégias de cariz lúdico que facilitem a comunicação e 

promovam a partilha de informação de ambas as partes. Na prestação de cuidados, o brincar 

terapêutico é essencial não só porque o brincar é inato ao “ser criança”, mas também porque facilita 

as intervenções do profissional de saúde. Brincar é uma atividade essencial na vida da criança e, na 

prestação de cuidados à criança pode ajudar a criança a encarar uma situação desconhecida, expressar 

as suas emoções e preocupações, sentir-se mais confortável e segura, familiarizar-se com as técnicas 

médicas e tomar decisões, promover a comunicação e o desenvolvimento e ainda a recuperação da 

própria individualidade da criança (Godino-Iáñez, et al., 2020).  

Tendo em conta os benefícios do brincar terapêutico, este deve ser prática recorrente do EEESIP, 

uma vez que segundo as Competências do Enfermeiro Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica, este  
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“comunica com a criança/jovem e a família utilizando técnicas apropriadas à idade e estádio de 
desenvolvimento e culturalmente sensíveis (…), aplica conhecimentos e habilidades em terapias não 
farmacológicas para o alívio da dor (…), demonstra habilidades de adaptação da comunicação ao estadio 
de desenvolvimento da criança/jovem (…) e facilita a comunicação expressiva de emoções” (Diário da 
República, 2018, p.19193-19194). 

Ainda de acordo com as competências do EEESIP e de forma a suportar a utilização do brincar 

terapêutico pelo mesmo, é defendida a prestação de cuidados à criança com vista na promoção de 

saúde, “recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem e complementares, amplamente 

suportadas na evidência”, onde o brincar terapêutico pode estar inserido, demonstrando 

conhecimento relativamente à posição da OE em relação a essas terapias (Diário da República, 2018, 

p. 19193). Pelas vantagens da utilização do brincar terapêutico, consideramos que o EEESIP deve 

promover a sua prática no seu dia-a-dia de forma a proporcionar cuidados de excelência livres de 

trauma.  

 

 

1.4.  Impactos da Pandemia na Prestação de Cuidados à Criança e Família 

Em março de 2020, foi declarado pandemia pela OMS o surto causado pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2), uma pandemia que tem apresentado impactos a nível global e em várias áreas, como a 

educação, a saúde, a comunicação social e a economia (Henderson et al, 2020). Detetado pela primeira 

vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, este vírus causa uma doença chamada COVID-

19, cujo quadro clínico varia desde infeções assintomáticas a condições respiratórias graves.  Desde o 

reconhecimento da doença pelo novo coronavírus (COVID-19) como Pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde que têm sido adotadas várias medidas para prevenir e conter a transmissão do vírus 

SARS-CoV-2, como o uso obrigatório de EPI, etiqueta respiratória, a maior ênfase na importância da 

lavagem regular das mãos e o distanciamento social (DGS, 2020b). A alta transmissibilidade do vírus, a 

falta de EPI, a sobrecarga de trabalho e os impactos na saúde mental são os principais desafios que os 

profissionais de saúde enfrentam em lidar com a pandemia (Barroso et al., 2020).  

O Setor da Saúde, a nível mundial, depara-se com uma pandemia de características únicas e 

elevadas taxas de transmissibilidade e de mortalidade. Perante este quadro, as crianças não fogem a 
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este cenário, apesar de representarem entre 1-5% dos casos diagnosticados. A população pediátrica 

apresenta características especificas e pode não ter a capacidade de descrever sintomas ou contactos 

recentes, o que se torna um grande desafio no cuidar pediátrico. A sintomatologia na criança pode não 

ser tão evidente como na população adulta e por isso a hospitalização provocada por sintomatologia 

respiratória pode ser muitas vezes confundida e as precauções básicas de transmissão podem ser 

descuradas, o que requer dos profissionais de saúde um estado de alerta superior nesta fase 

pandémica (Góes et al, 2020).  

Face à atual pandemia, tanto profissionais de saúde como as crianças e respetivas famílias 

enfrentam desafios inigualáveis. Nos profissionais de saúde, a experiência “de dor, de sofrimento e de 

morte, associadas a ritmos intensos de trabalho, horas prolongadas sem descanso, baixos salários, 

relações humanas complexas e falta de recursos humanos e de proteção”, traduzem-se em fatores 

potenciadores de stress, medo, ansiedade e sobrecarga. Nas crianças a necessidade de adaptação a 

um novo normal com o encerramento das escolas e a restrição a contactos sociais fez-se sentir, e 

também nas famílias existiu uma necessidade de reajuste a vários níveis, sendo que a conciliação do 

trabalho remoto com a necessidade de apoio às crianças em telescola e o distanciamento da rede de 

apoio familiar são importantes fatores potenciadores de stress familiar (Góes et al, 2020, p.6).  

Pelo facto da pandemia se traduzir num evento adverso com consequências a vários níveis, 

considerámos importante abordar a Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner. Esta teoria explora o 

desenvolvimento infantil através da identificação dos vários níveis de ambientes que se 

interrelacionam e o afetam: microssitema, mesossistema, exossistema e macrossitema, como está 

ilustrado na figura3 que se segue.  

 

 
3 Figura adaptada de Linhares, M. B. M., & Enumo, S. R. F. (2020). Reflexões baseadas na Psicologia sobre efei-
tos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento infantil. Estudos de Psicologia (Campinas), 37. 
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O microssistema diz respeito às relações mais próximas da criança, sendo a família o primeiro 

microssistema na infância. Assim, este sistema engloba o cuidado parental onde estão incluídos os 

aspetos físicos, emocionais e sociais que promovem o correto desenvolvimento infantil. Segundo o 

teórico, eventos históricos podem ter consequências positivas ou negativas no desenvolvimento da 

criança e relacionando a atual fase pandémica, em que o distanciamento social obriga ao 

confinamento doméstico, surge desafios a nível familiar como a  

“convivência próxima por longos períodos de tempo, ausência de rotina, (…) rearranjo do ambiente físico (…), 
sobrecarga de trabalho doméstico, instabilidade no emprego, falta ou irregularidade do suporte regular dos 
serviços de saúde (…), separação de familiares, entre outros” (Linhares & Enumo, 2020, p.4).  

Por outro lado, sendo o ambiente escolar o segundo microssistema da criança, face à pandemia, 

além de alterações importantes na aprendizagem, a socialização com os pares é afetada (Linhares & 

Enumo, 2020).  

O mesossitema diz respeito às “inter-relações entre dois ou mais contextos nos quais a criança 

participa ativamente”, sendo este afetada essencialmente pelo possível suporte à saúde e assistência 

social da criança/família insuficientes ou sem regularidade (Fiorim, 2020, p.3).  

Figura 1 - Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner 
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O exossistema inclui os eventos que surgem no ambiente com o qual a criança pode não ter ligação 

direta, mas que podem influenciar o seu ambiente. Por último, o macrossistema diz respeito a todos 

os outros ambientes que estabelecem conexões complexas. Assim é importante salientar que ao longo 

dos tempos de incertezas que vivemos, sendo este sistema marcado por valores, crenças e tomadas 

de decisão, “quanto mais divergências na decisões, diretrizes e recomendações e clima de insegurança 

e conflitos” no combate à pandemia, mais stress e conflito surgirá nos indivíduos no seu microssistema 

(Linhares & Enumo, 2020). 

Como mencionámos anteriormente, o acompanhamento dos pais/pessoa significativa ao longo da 

hospitalização da criança é um direito da criança defendido pelo nº artigo 2º da Lei nº 106/2009 sobre 

o acompanhamento familiar em internamento hospitalar. Anne Casey foi mais além da simples 

presença dos pais durante a hospitalização e desenvolveu o modelo teórico de cuidados centrados na 

família, que consiste no envolvimento ativo dos mesmos durante este difícil processo, existindo uma 

negociação, decisão e colaboração partilhada entre os profissionais de saúde e os pais. O presente 

modelo teórico envolve como principais conceitos a criança, a família, os enfermeiros, a saúde e o 

ambiente. Neste último conceito “são considerados o conjunto de estímulos exteriores à criança que 

podem influenciar o seu desenvolvimento” e como a teórica defende, estes “devem ser imbuídos de 

amor e cuidados adequados para que a criança se possa sentir segura e confiante”.  No conceito de 

família, esta é considerada como a grande influenciadora do desenvolvimento da criança, os pais são 

considerados os seus principais cuidadores, no entanto, a importância dos restantes membros 

familiares não deve ser excluída. (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020, p.35).  

No âmbito de promover a segurança dos profissionais de saúde, crianças e famílias face à 

pandemia, as instituições de saúde alteraram as políticas das visitas hospitalar, implementando 

algumas limitações. No entanto, é extremamente importante reconhecer a família como os grandes 

provedores de segurança, sendo elementos vitais no processo de cura da criança (IPFCC, 2020).  

Posto isto, e à medida que a pandemia continua a alastrar-se por todo o mundo, é essencial que os 

profissionais de saúde da área pediátrica reconheçam as implicações das restrições em vigor nesta fase 

pandémica como uma enorme quebra no normal crescimento e desenvolvimento das crianças. Como 

já referimos anteriormente, acontecimentos adversos na infância e o trauma podem acarretar 

consequências no desenvolvimento quer físico quer mental da criança, aumentando a probabilidade 

do desenvolvimento de comportamentos de risco (Henderson et al, 2020).  Por outro lado, é 

impreterível olhar para e dar ouvidos aos enfermeiros para refletir sobre as verdadeiras necessidades 
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tantos dos profissionais como das crianças/famílias, visto que face a todos os desafios que a classe 

profissional atravessa no decorrer da pandemia, acrescenta-se ainda o dever da promoção e prestação 

de cuidados integrais, seguros e de qualidade à criança/família (Góes et al, 2020).  

É urgente que todas as equipas de enfermagem na área da pediatria, tenham em consideração no 

decorrer da sua prestação de cuidados que, ao mesmo tempo que o equipamento de proteção 

individual nos torna fisicamente mais seguros, também este acrescenta desafios na segurança 

emocional especialmente das crianças e por isso é tão importante manter e reforçar a humanização 

nos cuidados à criança (Begum, 2020). Apesar da sobrecarga sentida por parte dos profissionais de 

saúde, é importante manter a prestação de cuidados humanizados e atraumáticos, como é exemplo o 

brincar terapêutico, neste período pandémico que tantas consequências poderá trazer ao foco dos 

nossos cuidados: o bem-estar da criança e respetiva família. 
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2. PERCURSO ACADÉMICO  

   No presente capítulo, iremos apresentar o PIE desenvolvido e aplicado ao longo do Estágio Final nos 

diferentes contextos de estágio, procedendo primeiramente à caracterização das Unidades de Saúde 

dos diferentes contextos de estágio. Posteriormente iremos apresentar e desenvolver as várias fases 

da metodologia do PIE, tendo em conta a temática em estudo, que nos permitiram a sua aplicação.   

 

 

2.1. Projeto De Intervenção Em Enfermagem – “Brincar Terapêutico Em Contexto 

De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista Em Enfermagem De Saúde 

Infantil E Pediátrica 

       O presente PIE apresenta como temática a intervenção do EEESIP na utilização do brincar 

terapêutico em contexto de pandemia e surge com o objetivo principal de desenvolver as 

competências de Mestre e de Enfermeiro Especialista, sendo que toda a pesquisa foi efetuada com 

base na evidência científica.  

       Este projeto foi aplicado em três contextos de estágio distintos: no SAPP e na Consulta de Externa 

(CE) de Pediatria, que pertencem ao Departamento de Pediatria da mesma instituição, e no Serviço de 

Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica (SMINP). Sendo que o brincar terapêutico tem como base a 

prestação de cuidados seguros e de qualidade à criança, o Projeto de Intervenção insere-se na linha 

de investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, tendo sido desenvolvido de acordo com a 

Metodologia de Projeto.  

       A Metodologia de Projeto apresenta “como objetivo principal centrar-se na resolução de 

problemas e, através dela, adquirem-se capacidades e competências de características pessoais para 

a elaboração e concretização de projetos numa situação real”, permitindo assim “prever uma 

mudança”. A Metodologia de Projeto é constituída por cinco fases, sendo elas a “conceptualização da 

Metodologia de Projeto”, o “diagnóstico de situação”, a “definição de objetivos”, o “planeamento”, a 

“execução e avaliação” e por último a “divulgação de resultados” (Ruivo & Ferrito & Nunes, 2010, p. 

3). 
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       De seguida procedemos à caracterização dos três locais de estágio que permitiram a realização do 

Estágio Final, passando posteriormente para o diagnóstico de situação, definição de objetivos, plane-

amento, execução e avaliação dos resultados.  

 

2.1.1. Caracterização Das Unidades De Saúde  

       O Estágio Final decorreu de 16 de novembro de 2020 a 9 de abril de 2021 e foi desenvolvido em 

três contextos de estágio distintos, sendo que o primeiro foi realizado no SAPP, de seguida na CE de 

Pediatria e por último no SMINP. A organização dos locais de estágios baseou-se no regulamento do 

presente mestrado, no projeto de intervenção e no projeto pessoal. 

       No início do Estágio Final delineámos objetivos de aprendizagem que fossem ao encontro da 

aquisição das competências de enfermeiro especialista, especialista em Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica e de mestre e ao desenvolvimento do PIE. Assim, definimos como objetivo geral das 

aprendizagens ao longo do Estágio Final desenvolver competências técnico-científicas e humanas 

especializadas para a prestação de cuidados de enfermagem diferenciados à criança/jovem e família 

que recorre ao Serviço de Atendimento Permanente Pediátrico, à Consulta Externa de Pediatria e ao 

Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica. Como objetivos específicos definimos os 

seguintes:  

• Desenvolver sentido critico, de forma a diagnosticar precocemente e intervir nas do-

enças comuns e situações de risco que afetem a vida/qualidade de vida da criança/jo-

vem que recorre ao SAPP, à CE de Pediatria e SMINP; 

• Prestar cuidados de enfermagem à criança/jovem e família em situações de especial 

complexidade, de forma segura, profissional e ética, respeitando os direitos da criança; 

• Desenvolver conhecimentos para assistir a criança/jovem e família com vista à maxi-

mização da sua saúde, tendo em conta as necessidades do ciclo de vida e de desenvol-

vimento da criança e do jovem; 

• Desenvolver, mobilizar e integrar competências científicas, técnicas e humanas para o 

planeamento, execução e gestão de cuidados de enfermagem especializados à cri-

ança/jovem e família em situações de especial complexidade. 
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       De seguida procedemos à caracterização de cada uma das Unidades de Saúde onde decorreu o 

Estágio Final. 

 

 

2.1.1.1. Serviço de atendimento permanente pediátrico 

     O primeiro contexto de estágio, no âmbito do Estágio Final, decorreu num Serviço de Atendimento 

Permanente Pediátrico, de uma instituição privada da região sul do país, com uma duração de 4 se-

manas, desde o dia 16/11/2020 até ao dia 8/01/2021, e foi-nos possível completar 141 horas totais. 

       O SAPP integra o Departamento de Pediatria da instituição, situa-se no piso 0 partilhando a receção 

com o Serviço de Atendimento Permanente de Adultos e presta cuidados à criança/jovem desde 2017, 

assegurando atendimento personalizado durante 24h a utentes com idades compreendidas entre os 

0 dias aos 18 anos (excluindo), da região do Algarve e Baixo Alentejo. Em articulação com as diversas 

clínicas e hospitais do mesmo grupo da instituição, o SAPP assegura também a prestação de cuidados 

a crianças encaminhadas dessas unidades de saúde que necessitam de cuidados específicos que os 

serviços anteriormente mencionados não conseguem assegurar.  

       A possibilidade de resposta imediata e diferenciada, técnica e humana, no que respeita aos 

serviços de Imagiologia, Análises Clínicas, Bloco Operatório e Internamento Pediátrico, são alguns dos 

pontos fortes que permitem assegurar a qualquer hora um atendimento com segurança e de 

excelência a todas as crianças que recorrem ao SAPP.  

       A estrutura física é constituída por uma sala de espera independente que contempla um espaço 

lúdico infantil, um posto de triagem, dois gabinetes médicos, uma sala de observações com quatro 

postos, estando um deles equipado para servir de posto de emergência, um posto de tratamentos, um 

posto de aerossóis que, pelas orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) de evitar procedimentos 

geradores de aerossóis, foi convertido a posto de tratamentos, e por último um posto de enfermagem 

com zona de preparação de medicação em open space.  

Relativamente à equipa médica e de enfermagem, o SAPP é constituído por 10 pediatras e 4 

enfermeiros, sendo um deles enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica.  

A equipa conta ainda com 3 enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

a exercer funções em prestação de serviços. Dada a atual necessidade de recursos humanos, alguns 
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turnos são reforçados com outros enfermeiros da instituição que se disponibilizam para tal, o que se 

reflete num total de 13 enfermeiros. 

       A instituição em que o SAPP se insere é acreditada pela Joint Commission International (JCI), 

reconhecendo que a instituição e os profissionais de saúde que a integram se regem pelos mais 

elevados padrões de qualidade e segurança. Neste seguimento, é notória nesta Unidade de Saúde a 

preocupação pela melhoria constante, a normatização de procedimentos e a formação constante dos 

profissionais de saúde. A instituição assegura a existência e disponibilidade de uma equipa de 

emergência médica intra-hospitalar pediátrica, composta por um médico pediatra e um EEESIP, que 

asseguram os cuidados de saúde personalizados em casos de emergência com o utente pediátrico que 

ocorram em qualquer espaço físico da instituição. Esta equipa é acionada através de uma extensão 

telefónica interna que todos os colaboradores têm conhecimento, de forma a assegurar a máxima 

segurança do utente pediátrico em toda a instituição.  

       O regulamento interno do serviço, baseando-se na Carta dos Direitos da Criança Hospitalizada4, 

defende a política de acompanhamento, permitindo que a criança/jovem esteja permanentemente 

acompanhada por uma pessoa de referência (IAC, 2008). Em contexto pandémico, foram 

implementadas algumas restrições e, se anteriormente era possível a criança ser acompanhada por 

duas pessoas, neste momento é permitida apenas a entrada de uma pessoa significativa na instituição 

para acompanhar a criança/jovem, sendo este controlo realizado na porta principal da instituição.  

       No SAPP é utilizado o método de trabalho funcional ou de tarefa, uma vez que os enfermeiros são 

distribuídos por posto de trabalho e em cada turno é destacado um enfermeiro que assume o posto 

de triagem e outro enfermeiro que assume a Sala de Observação e Sala de Tratamentos.  

       Todos os registos realizados são efetuados no sistema Gestão Hospitalar da Glintt®. O sistema de 

triagem utilizado no SAPP é um aplicativo também da Glintt® que assenta no triângulo de avaliação 

pediátrica e todos os enfermeiros que assumem este posto receberam formação prévia, existindo uma 

norma de procedimentos com orientações para os discriminadores de prioridade e que pode ser 

consultada sempre que surgem dúvidas.  

       Tendo em conta a pandemia, todos os serviços necessitaram de se reajustar e o SAPP não foi 

exceção. Assim, ficou estipulado que a sala de observação passaria a área respiratória e a sala de 

tratamento destinada a área não respiratória. Também a sala de espera que era exclusivamente para 

utentes pediátricos, está agora destinada a utentes pediátricos com sintomatologia coincidente com 

COVID19 e os utentes pediátricos sem sintomatologia coincidente com COVID19 aguardam na sala de 

 
4 A Carta da Criança Hospitalizada foi criada em 1998 por várias associações europeias, sendo que o segundo 
direito apresentado é “Uma criança hospitalizada tem o direito a ter os pais ou seus substitutos, junto dela, dia 
e noite, qualquer que seja a sua idade ou o seu estado” (IAC, 2008) 



Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica | 

 
 

dez-21 | Página 40 
 

espera comum com o SAP de Adultos. O SAPP disponibiliza, na triagem, a escolha de realização de 

Teste Rápido de Antigénio (TRAg) ou Teste Rápido de Anticorpo (TRAc) no momento da triagem 

consoante duração da sintomatologia que a criança/jovem apresentar, existindo uma norma de 

procedimentos para tal.  

 

 

2.1.1.2. Consulta externa de pediatria 

       O segundo contexto de estágio, no âmbito do Estágio Final, decorreu na CE de Pediatria, da mesma 

instituição privada onde decorreu o estágio anterior, com uma duração de 4 semanas, desde o dia 

11/01/2021 até ao dia 19/02/2021, e foi-nos possível completar 114 horas totais. 

       A Consulta Externa de Pediatria é parte integrativa do Departamento de Pediatria da instituição, 

situando-se no piso 0 e é a Unidade de Saúde onde se realiza a vigilância, em contexto de ambulatório, 

do crescimento e desenvolvimento das crianças/ jovens, assim como o seguimento de patologia sem 

carácter de urgência. As consultas são agendadas conforme as idades-chave recomendadas pelas DGS 

e sempre que necessário. Assegurando atendimento das 8h às 20h em dias úteis, este serviço é 

composto por uma receção com sala de espera, com um espaço lúdico para as crianças, 5 gabinetes, 

uma sala de enfermagem e uma sala de tratamentos.   

       A equipa é composta por 8 médicos pediatras e três enfermeiras (sendo que duas são enfermeiras 

especialistas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica) e tem o apoio de diversas especialidades 

pediátricas, tais como cardiologia, imunoalergologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, cirurgia, 

medicina física e de reabilitação, nutrição, nefrologia, terapia da fala e neuropsicologia. O método de 

trabalho utilizado pela equipa de enfermagem é o método individual, uma vez que estão 

permanentemente duas enfermeiras que são distribuídas para a sala de tratamentos onde são 

realizados tratamentos programados e serve de apoio às consultas que decorrem diariamente, e para 

a sala de enfermagem, onde são realizadas as imunizações, apoio à amamentação e vigilância de 

crescimento e desenvolvimento.    

       A equipa de enfermagem preza de forma notória a importância do brincar terapêutico, 

englobando-o no seu dia-a-dia. Todo o espaço físico da Consulta Externa de Pediatria se encontra 

decorado a pensar nas crianças. Nesta Unidade de Saúde todos os procedimentos realizados fazem-se 

acompanhar do brincar de forma a minimizar a ansiedade da criança, existindo uma caixa na sala de 

enfermagem com vários brinquedos que se adequam a várias faixas etárias.  
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       A realização da consulta de enfermagem pré-operatória é também assegurada pela equipa de 

enfermagem da Consulta Externa de Pediatria onde é realizada a preparação de todas as 

crianças/jovens e famílias que serão submetidas a cirurgias programadas. Nesta consulta é realizada a 

colheita de dados da criança, nomeadamente peso, sinais vitais, antecedentes pessoais, antecedentes 

cirúrgicos e existência de alergias, posteriormente é explicada a necessidade de higienização da pele e 

de jejum, assim como todo o percurso da criança no dia da cirurgia, ressalvando que a criança será 

sempre acompanhada pela pessoa significativa. É ainda concedido espaço para esclarecimento de 

dúvidas por parte da criança e família, destacando sempre a necessidade de explicação à criança do 

que vai acontecer, consoante a faixa etária e nível de compreensão da mesma.  No final da consulta é 

cedido ao acompanhante da criança algum material hospitalar (como seringa ou máscara, por 

exemplo) para que este seja parte integrativa das brincadeiras no domicílio nos dias que antecederem 

a cirurgia, de forma que a criança se familiarize com o mesmo e explicada a importância deste tipo de 

brincadeiras.  

       A equipa de enfermagem deste serviço é ainda responsável pela Teleconsulta de Monitorização 

Covid19. Esta consulta é realizada por via telefónica há relativamente pouco tempo e surgiu da 

necessidade de um acompanhamento e vigilância de sintomatologia de COVID19 em crianças que 

estiveram internadas na instituição. O enfermeiro responsável pela alta da criança procede à marcação 

da teleconsulta para 14 dias após a data de alta e nesse momento a enfermeira da CE de pediatra entra 

em contacto com a pessoa significativa da criança de modo que esta monitorização seja realizada 

eficazmente.  

       Neste serviço, o enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

desempenha um papel fundamental na avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, 

aproveitando todos os momentos de contacto com a criança e família como momentos oportunos 

para a promoção de saúde e prevenção de doença, aplicando nesses momentos conhecimentos 

técnicos e científicos que permitem detetar precocemente, acompanhar e encaminhar situações que 

possam comprometer a maximização da saúde da criança/jovem e família.  

 

2.1.1.3. Serviço de medicina intensiva neonatal e pediátrica  

       O terceiro e último contexto do Estágio Final decorreu no Serviço de Medicina Intensiva Neonatal 

e Pediátrica (SMINP), com uma duração de 4 semanas, desde o dia 21/02/2021 até ao dia 09/04/2021, 

e foi-nos possível completar 106 horas totais. 
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       O SMINP presta cuidados ao recém-nascido pré-termo ou gravemente doente e a todas as crianças 

que necessitem da prestação de cuidados intensivos desta área geográfica.  A grande maioria dos 

recém-nascidos é proveniente do Bloco de Partos, existindo uma ligação direta entre os dois serviços, 

o que permite uma rápida atuação no recém-nascido pelos profissionais de saúde. No entanto, nesta 

unidade são admitidas também crianças provenientes da urgência pediátrica ou de outras unidades 

hospitalares, que neste caso geralmente são transportadas por uma ambulância de Transporte Inter-

Hospitalar Pediátrica (TIP) que está equipada com todos os equipamentos necessários para estabilizar 

crianças desde os 0 dias de vida até aos 18 anos. A equipa de transporte é constituída por profissionais 

de saúde qualificados (um pediatra, um enfermeiro e um tripulante de ambulância de emergência) 

preparados para situações de emergência na criança, sendo que muitos destes profissionais exercem 

funções no SMINP.    

       A capacidade física do serviço é de 12 incubadoras, 5 berços e 3 camas de intensivos pediátricos. 

Tendo em conta o espaço físico da unidade de cuidados intensivos neonatais, esta está dividida em 3 

secções.  A primeira secção apresenta paredes de vidro de forma a permitir uma melhor visualização 

da sala de enfermagem, onde estão preparados 3 postos equipados com incubadoras mais sofisticadas 

que são geralmente ocupadas por situação agudas ou críticas. A segunda secção tem capacidade para 

9 incubadoras e está também preparada para situações críticas, no entanto é normalmente ocupada 

por situações em fase de estabilização quando os RNs não se encontram em fase critica. Por último 

existe a terceira secção - o berçário - que, com capacidade para 5 berços, acompanha de perto os RNs 

que se encontram em preparação para alta promovendo a capacitação parental.  

       Por motivos de interesse pessoal na área da Neonatologia, todos os turnos foram realizados na 

unidade de cuidados intensivos neonatais e berçário. Devido às alterações realizadas no âmbito da 

pandemia, uma das incubadoras da unidade assim como uma das camas de intensivos pediátricos são 

destinadas à área de isolamento e estão preparadas para receber crianças com suspeita ou 

confirmação de COVID19 positivo.  

       O SMINP compreende uma vasta equipa multidisciplinar constituída por enfermeiros, médicos, 

assistentes operacionais e administrativos, cujo principal objetivo passa pela maximização da saúde da 

criança/jovem através de todos os cuidados individualizados necessários. A equipa de enfermagem 

encontra-se dividida por equipas, sendo em cada turno distribuído um enfermeiro especialista como 

responsável de turno.  
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       Nesta unidade o método de trabalho utilizado é o método individual, uma vez que no início do 

turno as crianças são distribuídas pelos enfermeiros, sendo o enfermeiro encarregue por determinada 

criança o responsável pelo planeamento, execução e avaliação dos cuidados prestados à mesma.  

       Os cuidados prestados na unidade seguem a filosofia de cuidados Newborn Individualized 

Developmental Care and Assesment Program (NIDCAP). Esta filosofia defende a prestação de cuidados 

em parceria com a família, atribuindo a esta última o papel de melhor prestador de cuidados. São 

também defendidos os cuidados individualizados com base no comportamento do recém-nascido, o 

que promove o correto desenvolvimento do mesmo.  Esta foi a segunda UCIN em Portugal a ter 

profissionais de NIDCAP treinados pela Federação Internacional NIDCAP e por isso também o nosso 

interesse neste contexto de estágio específico.  

       De forma a dar continuidade aos cuidados prestados, todos os registos são realizados no sistema 

informático BICU®. 

 

 

2.1.2. Diagnóstico De Situação 

       O diagnóstico de situação é considerado a primeira fase da metodologia, baseando-se na criação 

de um mapa cognitivo onde é exposto o problema identificado, com o objetivo de realizar uma análise 

da realidade em que se pretende intervir (Ruivo et al, 2010).  

       Pelo facto de exercermos funções em meio hospitalar no contexto pediátrico, foi-nos possível 

observar na prática clínica que, com a declaração pela OMS como pandemia a infeção por SARS-CoV-

2, as atenções e prioridades voltaram-se para a planificação de planos de contingência, a reorganização 

de espaços físicos e a criação de novos circuitos hospitalares. Assim, áreas importantes e essenciais no 

cuidar em pediatria ficaram para segundo plano, sendo exemplo disso a utilização do brincar 

terapêutico na prestação de cuidados à criança/jovem e, como tal, surgiu assim a identificação de uma 

problemática para o presente PIE. 

       Com o avançar da pandemia, o distanciamento tornou-se obrigatório, os rostos ficaram 

parcialmente tapados e o medo da proximidade ganhou lugar. No entanto, a necessidade de prestar 

cuidados de qualidade e seguros para a criança não desvanece com o surgimento da pandemia. Em 

Pediatria, o cuidar carece da demonstração de compaixão, afeto e empatia pelo binómio, englobando  
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“o conceito de cuidado atraumático e o desenvolvimento de uma relação terapêutica com o paciente. Os 

pais entendem o cuidar como um sinal da qualidade dos cuidados de enfermagem, o qual é muitas vezes 
focado nas necessidades não técnicas da criança e família” (Hockenberry & Wilson, 2014, p. 13).  

       Sendo o brincar essencial na vida de qualquer criança e tão útil na diminuição dos impactos da 

hospitalização, a remoção dos brinquedos disponíveis nos serviços e as barreiras impostas no contacto 

com o outro durante a pandemia, considerámos a área do brincar terapêutico como necessidade de 

intervenção. No entanto, e em conformidade com a Metodologia de Projeto, seguimos as quatro 

etapas para chegar a um diagnóstico de situação: a definição geral do problema, a identificação dos 

instrumentos de diagnóstico, a identificação dos problemas parcelares que compõem o problema geral 

e a determinação de prioridades (Ruivo et al, 2010).  

       Assim, tendo em conta o que mencionámos anteriormente, o problema geral identificado, que se 

tornou transversal aos locais de estágio em que foi aplicado o projeto, foi a diminuição da utilização 

do brincar terapêutico na prestação de cuidados à criança/família em contexto de pandemia.  

       Os instrumentos de diagnóstico servem para identificar e validar os problemas aos quais se 

pretende responder (Ruivo et al, 2010). Para o presente projeto foram utilizados os métodos de 

observação direta, entrevista com os responsáveis dos serviços e orientadores, análise SWOT e a 

aplicação de questionário aos profissionais de saúde do SAPP. Através da observação direta foi possível 

identificar que, desde o início da pandemia, a proximidade com o utente pediátrico e 

consequentemente o brincar terapêutico foram sido descurados na prestação de cuidados à criança. 

Posto isto, foi realizada uma reunião com a coordenação dos serviços e a aplicação de um questionário 

(Apêndice 1) à equipa de enfermagem do SAPP com o objetivo de validar a problemática.  

       O questionário à equipa de enfermagem do SAPP e a elementos da equipa do Departamento de 

Pediatria que prestam também cuidados no SAPP. Assim, obteve-se uma adesão de 11 enfermeiros, o 

que se traduz numa taxa de adesão de, aproximadamente, 85% da equipa de enfermagem. Pela 

situação pandémica e para facilitar a adesão ao questionário, este foi preenchido através do 

GoogleForms®, de forma anónima, estando disponível via online durante 10 dias.  

       O questionário foi composto por 10 perguntas, sendo que 8 eram de resposta fechada, com opção 

de resposta desde “concordo totalmente” a “discordo totalmente”, baseadas na escala de Likert, e 2 

de resposta aberta.  

       Relativamente à pergunta 1 “Considera que, na sua prática diária, utiliza o brincar como prática 

recorrente na prestação de cuidados à criança/jovem?”, 45,5% dos enfermeiros concorda totalmente, 

45,5% concorda e apenas 9% discorda. Assim, é possível concluir que os resultados foram positivos e 
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a grande maioria dos enfermeiros da equipa do SAPP utiliza o brincar na sua prestação de cuidados à 

criança, existindo, no entanto, ainda enfermeiros que não aderem à sua utilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Na pergunta 2 “Considera que o brincar terapêutico tem efeitos positivos na redução da an-

siedade da criança em contexto hospitalar?” as respostas foram unânimes enquadrando -se entre 

o concordo totalmente (81,8%) e concordo (18.2%), o que revela a consciência por parte da  

equipa de enfermagem dos benefícios do brincar terapêutico na diminuição da ansiedade da cri-

ança.  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Questão 1 “Considera que, na sua prática diária, utiliza o brincar como 
prática recorrente na prestação de cuidados à criança?” 
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 Na seguinte pergunta “Considera que o brincar terapêutico tem efeitos positivos na relação pro-

fissional-criança?” todas as respostas recaíram no “concordo totalmente”, o que significa que os 

enfermeiros do SAPP consideram o brincar terapêutico uma mais-valia na prestação de cuidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Questão 2 “Considera que o brincar terapêutico tem efeitos positivos na redução 
da ansiedade da criança em contexto hospitalar?” 

Figura 4 – Questão 3 “Considera que o brincar terapêutico tem efeitos positivos na rela-
ção profissional-criança?” 
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       Na pergunta 4 “Considera que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual na pres-

tação de cuidados dificulta a interação e relação enfermeiro-criança”, todos se manifestaram 

concordantes com facto de que o EPI é um fator dificultador na criação de uma relação entre os 

profissionais de saúde e a criança, sendo que 54,5% concordam totalmente. Posto isto, torna-se 

relevante criar estratégias que diminuam estes impactos impostos pela pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A figura apresentada abaixo representa os resultados obtidos na pergunta 5 “No decorrer da 

pandemia, considera que utilizou com menor frequência o brincar terapêutico na prestação de 

cuidados à criança?”, em que apenas 18,2% discordou e, portanto, a maioria das respostas con-

cordaram que a utilização do brincar terapêutico diminuiu com o surgimento da pandemia por 

SARS-CoV-2. Como vimos ao longo do enquadramento conceptual, muitas podem ser considera-

das causas para este facto, como o medo de contágio.   

 

 

 

Figura 5 – Questão 4 “Considera que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
na prestação de cuidados dificulta a interação e relação enfermeiro-criança?” 
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   Na pergunta seguinte “Considera importante a utilização do brincar terapêutico em contexto 

de pandemia?”, todos os enfermeiros concordaram, sendo que 72,7% revelaram concordar total-

mente. Podemos concluir que os enfermeiros deste serviço, apesar de terem sentido uma dimi-

nuição na utilização do brincar terapêutico, continuam a considerar esta prática importante na 

prestação de cuidados de enfermagem ao longo da pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 6 – Questão 5 “No decorrer da pandemia, considera que utilizou com menor frequência 
o brincar terapêutico na prestação de cuidados à criança/jovem?” 

Figura 7 – Questão 6 “Considera importante a utilização do brincar terapêutico em contexto 
de pandemia?” 
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Na sétima pergunta “Considera os recursos existentes no serviço suficientes para um brincar te-

rapêutico eficaz?” as respostas não foram tão unanimes como as anteriores, no entanto 72.7% 

responderam “discordo” o que revela a necessidade da criação de recursos que facilitem a apli-

cação do brincar terapêutico.   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Também pela observação da estrutura física do serviço inicialmente, foi -nos possível destacar a 

falta de recursos para aplicar o brincar terapêutico e como tal, foi implementada no questionário 

a seguinte pergunta: “Considera que a criação de uma caixa com brinquedos adequados às várias 

etapas do desenvolvimento da criança seria pertinente para o serviço?”, obtendo -se uma adesão 

de 100% como é possível verificar na figura seguinte, ou seja, todos os enfermeiros que respon-

deram ao questionário concordaram com a criação de uma caixa com brinquedos adequados às 

várias etapas e também à atual pandemia.  

 

 

 

Figura 8 – Questão 7 “Considera os recursos existente no serviço suficientes para um brincar tera-
pêutico eficaz?” 
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        De seguida, foram criadas duas perguntas de resposta aberta, sendo elas “Que efeitos considera 

que a pandemia teve no uso do brincar terapêutico nos cuidados de enfermagem?” e “Que estratégias 

tem utilizado para ultrapassar os efeitos negativos da pandemia na utilização do brincar terapêutico?”. 

Na primeira pergunta, todas as respostas revelaram que a pandemia causou um impacto negativo na 

utilização do brincar terapêutico, tanto pelo “medo de contágio”, por existir “maior stress nas crianças” 

ou até pelo uso de EPI que dificulta a relação com a criança. Já na segunda pergunta aberta, as 

respostas foram variadas incluindo-se “o uso da tecnologia”, a “utilização de brinquedos desinfetáveis” 

e a importância da “comunicação” e da “interação com os pais”.  

       Posto isto, através do questionário aplicado, foi-nos possível comprovar que na opinião dos 

enfermeiros do SAPP existem lacunas no próprio serviço, como por exemplo a falta de recursos que 

facilitem o brincar terapêutico, e que de facto, com o surgimento da pandemia, muitos foram os 

profissionais que descuraram do brincar terapêutico por motivos que foram abordados no 

enquadramento concetual como o medo de transmissão do vírus. Foi ainda possível averiguar que os 

enfermeiros consideram que as estratégias para evitar a transmissão do vírus tiveram impactos na 

relação entre os profissionais de saúde e a criança/família. Através da aplicação deste questionário foi-

nos também possível identificar alguns problemas parcelares, que iremos apresentar adiante.  

       Também no sentido de complementar a validação da problemática foi realizada uma análise SWOT 

(Apêndice 2) para o SAPP e a CE de Pediatria. A análise SWOT, termo que deriva do acrónimo dos 

termos Strenghts, Weaknesses, Oportunities and Threats, permite a reflexão e apresentação dos 

Figura 9 – Questão 8 “Considera que a criação de uma caixa com brinquedos adequados às várias 
etapas do desenvolvimento da criança seria pertinente para o serviço?” 

 



Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica | 

 
 

dez-21 | Página 51 
 

fatores positivos e negativos tendo em conta a situação exposta, através da exposição das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, conforme demonstra a figura 10 (Ruivo et al, 2010).  

 

 

 

 

 

       Tendo por base o problema geral anteriormente descrito (diminuição da utilização do brincar 

terapêutico na prestação de cuidados em pediatria em contexto de pandemia) apontámos os 

seguintes problemas parcelares: 

• Necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde sobre importância do brincar 

terapêutico em contexto de pandemia, numa tentativa a colmatar os seus impactos  

• Necessidade de diminuir o medo e a ansiedade da criança perante o profissional e a 

utilização de EPI. 

• Necessidade de reunir informação sobre vários métodos do brincar terapêutico  

Figura 10 – Análise SWOT 
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• Necessidade de criação de uma norma de procedimentos sobre o brincar terapêutico  

• Necessidade de criação da “Caixa Mágica” com brinquedos desinfetáveis adequado à 

várias fases de desenvolvimento das crianças 

• Necessidade de sensibilização dos pais ou pessoa de referência para a importância do 

brincar na infância 

• Necessidade de utilização do brincar terapêutico na preparação pré-cirúrgica  

• Necessidade de criar um vídeo infantil explicativo sobre pandemia  

       De seguida procedemos à determinação de prioridades, onde é necessário dar resposta ao 

problema geral e aos problemas parcelares identificados anteriormente, desta forma surgem as 

seguintes prioridades: 

• Realização de uma reunião com o enfermeiro responsável do serviço e enfermeiro 

orientador, no sentido de perceber as necessidades do serviço e a pertinência da área 

de projeto no contexto 

• Realização de um pedido de aplicação do projeto à Comissão de Ética da instituição  

• Aplicação de questionário à equipa de enfermagem sobre as necessidades na utiliza-

ção do brincar terapêutico face à pandemia 

• Pedido de colaboração ao departamento de Marketing e Formação  

• Elaboração de uma norma de serviço sobre a importância do brincar terapêutico  

• Publicação de artigo na revista institucional disponível para profissionais de saúde e 

utentes 

• Criação de recursos para utilização do brincar terapêutico na preparação pré-opera-

tória da criança/jovem e família 
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2.1.3. Definição de objetivos 

       Na metodologia de projeto, a definição de objetivos é um ponto extremamente importante 

para a elaboração de projetos de ação e estes consistem em “representações antecipadoras 

centradas na ação”. Os objetivos devem ser sucintos e delimitar o problema a que o projeto se 

propõe a resolver (Ruivo et al, 2010, p. 18). Posto isto, definimos como objetivo geral “Diminuir os 

impactos da prestação de cuidados em contexto de pandemia através do brincar terapêutico”. 

Como objetivos específicos e de acordo com as necessidades encontradas inicialmente, definimos 

os seguintes: 

1. Desenvolver conhecimentos e competências para a prestação de cuidados atraumáticos, onde 

se inclui o brincar terapêutico; 

2.  Elaborar um artigo de revisão sistemática da literatura sobre os benefícios do brincar terapêu-

tico; 

3.  Criar a “Caixa Mágica” no SAPP, com brinquedos facilmente desinfetáveis e adequados ao 

desenvolvimento da criança; 

4. Elaborar uma proposta de protocolo normativo onde esteja implementado o brincar como 

prática recorrente e sirva de instrução para a utilização da Caixa Mágica; 

5. Sensibilizar os profissionais de saúde para o brincar em contexto de pandemia  

6. Desmistificar a imagem do profissional de saúde com EPI junto da criança; 

7. Sensibilizar os pais sobre a importância do brincar através da criação um folheto informativo 

para pais “Brincar para Crescer e Desenvolver” 

8. Elaborar uma proposta de vídeo explicativo com o objetivo de explicar às crianças a pandemia  

9. Elaborar uma proposta de livro de conto de preparação pré-cirúrgica para crianças do pré-

escolar ao escolar 

10. Elaborar um folheto informativo de preparação pré-cirúrgica para o adolescente e família 
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2.1.4. Planeamento 

       O planeamento constitui a terceira fase do projeto e tem como fim a elaboração de um plano 

pormenorizado e descritivo das várias vertentes desde a gestão à sua implementação, definindo as 

atividades a desenvolver, métodos e técnicas de pesquisa, os recursos utilizados (tanto humanos como 

materiais) e a calendarização das atividades. Após a realização do planeamento foi desenvolvido o 

cronograma que consiste na calendarização das atividades e que se constitui num processo interativo 

onde é determinada a duração de cada uma das atividades propostas a desenvolve (Ruivo et al., 2010). 

       No Apêndice 3, é apresentado o planeamento onde estão descritas as atividades a desenvolver 

para atingir os respetivos objetivos específicos que nos propomos a atingir com a implementação do 

presente projeto, assim como os recursos utilizados e os indicadores de avaliação.  

       Posteriormente, no Apêndice 4, é apresentado o cronograma com a calendarização das atividades 

propostas no projeto, desde o mês de novembro de 2020 até novembro de 2021. 

       De forma a cumprir os requisitos éticos e legais, o projeto foi apresentado à Comissão de Ética de 

Saúde da Instituição para que fosse possível aplicá-lo, garantindo sempre a confidencialidade e o 

anonimato. 

       Como limitações previstas no presente PIE surgem as seguintes: tempo de resposta da equipa de 

Marketing e Formação da instituição, restrições impostas pela pandemia e os recursos disponíveis para 

a criação da “Caixa Mágica”.  

 

 

2.1.5. Execução  

       Segundo Ruivo et al (2010), nesta fase da Metodologia de Projeto é colocado em prática o que 

planeámos anteriormente. É durante a execução que as atividades planeadas para atingir os objetivos 

delineado são colocadas em prática. De seguida serão apresentadas as atividades, meios e recursos 

que foram realizados ao longo do projeto para alcançar cada um dos objetivos definidos na etapa 

anterior.  

       Relativamente ao primeiro objetivo específico “Desenvolver conhecimentos e capacidades para a 

prestação de cuidados atraumáticos” realizámos essencialmente pesquisa bibliográfica de forma a 
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consolidar os conhecimentos sobre os cuidados atraumáticos e, mais especificamente, sobre o brincar 

terapêutico para posteriormente os colocarmos em prática na prestação de cuidados e usufruir dos 

seus benefícios no cuidado à criança/jovem e família. Após a realização da pesquisa bibliográfica 

procedemos à aplicação tanto do modelo de cuidados atraumáticos como do brincar terapêutico nos 

vários contextos de estágio, através da concretização dos restantes objetivos que abordaremos de 

seguida. O presente objetivo foi desenvolvido ao longo dos três locais de estágio que permitiram a 

realização do Estágio final, de novembro de 2020 a abril de 2021, sendo que a aplicação do brincar 

terapêutico não foi realizado no SMINP pela faixa etária dos utentes internados e por, após realização 

de reunião com o enfermeiro orientador, termos chegado à conclusão de que a temática não se 

adequa ao local de estágio. No entanto, foram aplicados os conhecimentos relativamente aos cuidados 

atraumáticos e ao longo da prestação de cuidados ao recém-nascido prematuro foram tidas em conta 

as premissas do modelo de cuidados atraumáticos que vai ainda ao encontro à filosofia de cuidados 

NIDCAP. Neste âmbito, desenvolvemos uma norma de atuação “Colaboração da Equipa de 

Enfermagem na Entubação Endotraqueal” (Apêndice 5) onde é introduzida e reforçada a necessidade 

de pré-medicação antes da realização da entubação endotraqueal de forma a maximizar o conforto do 

RN e diminuir o risco de complicação associadas ao procedimento.  

       O segundo objetivo específico “Elaborar um artigo de revisão sistemática da literatura sobre os 

benefícios do brincar terapêutico” (Apêndice 6) foi realizado ao longo do estágio no SMINP entre 

março e abril de 2021.  Para a elaboração do artigo, cuja pergunta de investigação foi “Qual o efeito 

do brincar terapêutico na redução dos impactos da hospitalização em idade pediátrica?”, realizámos 

durante o mês de março uma pesquisa de artigos nas bases de dados online EBSCOhost (com todas as 

bases de dados selecionadas), publicados entre 2016 e 2021 em idioma inglês e que apresentassem 

texto integral. Para a realização da revisão sistemática da literatura definimos como objetivo geral 

identificar a eficácia do brincar terapêutico na redução dos impactos da hospitalização e como 

objetivos específicos identificar fatores potenciadores de stress durante a hospitalização, identificar 

técnicas utilizadas no brincar terapêutico e ainda identificar os benefícios do brincar terapêutico. 

Assim, foram selecionados quatro artigos (dois estudos quase experimentais; um estudo analítico, 

exploratório quantitativo; e um ensaio clínico randomizado) que foram submetidos a uma análise de 

acordo com as grelhas de avaliação The Joanna Briggs Institut com o objetivo de avaliar a qualidade e 

evidência científica dos mesmos. Através da análise dos artigos selecionados constatámos que existia 

concordância entre eles e, de facto, a utilização do brincar terapêutico com o objetivo de diminuir os 

impactos da hospitalização é eficaz. 
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Com a realização do artigo de revisão sistemática da literatura foi-nos possível identificar como 

fatores potenciadores de stress durante a hospitalização o ambiente e profissionais desconhecidos, o 

afastamento da família, a falta de informação sobre o tratamento, a falta de liberdade e autonomia na 

realização das tarefas diárias, os procedimentos dolorosos, a angústia antecipatória causada pelos 

procedimentos e o medo de agulhas. Em todos estudos analisados, são mencionadas técnicas de 

utilização do brincar terapêutico, onde se inclui a utilização de fantoches, jogo dramático, desenho, 

música, jogos de tabuleiro, livros, filmes, assim como a demonstração do procedimento em bonecos 

com utilização do material hospitalar. Desta forma, constatámos que crianças que receberam 

intervenções lúdicas no hospital, adequadas à idade e estadio de desenvolvimento, proporcionadas 

por profissionais de saúde especializados, demonstraram menos emoções negativas e 

experimentaram níveis mais baixos de ansiedade do que as crianças que receberam os cuidados 

habituais, tornando-se óbvios os benefícios do brincar terapêutico na prestação de cuidados à criança.    

       O terceiro objetivo específico diz respeito à criação da “Caixa Mágica” (Apêndice 7) no SAPP, com 

brinquedos facilmente desinfetáveis e adequados ao desenvolvimento da criança. Na primeira semana 

de estágio no SAPP, apesar da existência de um espaço lúdico na sala de espera, foi notória a carência 

de brinquedos adequados para utilização na prestação de cuidados e que se fossem ao encontro das 

exigências impostas pela pandemia, surgindo a necessidade de criar a “Caixa Mágica”.   

       Primeiramente procedemos à pesquisa bibliográfica relativamente ao tipo de brinquedos e 

brincadeiras adequados a cada uma das fases do desenvolvimento das crianças que fossem benéficos 

na prestação de cuidados. Assim concluímos que para o lactente, intervenções de enfermagem como 

a exploração dos objetos que proporcionam sensações de movimento, auditivas, visuais e táteis, a 

utilização de brinquedos macios e coloridos que produzam sons (espelho, telemóvel de brincar bola 

macia), a música, o jogo do esconde, a simulação de procedimentos associados à cirurgia ou a 

procedimentos invasivos (colocação de máscara, barrete, perfusão endovenosa ou penso na pessoa 

significativa e fazer com que o lactente toque nesses materiais) e providenciar texturas macias (ex: 

fralda de pano do lactente), apresentam benefícios na prestação de cuidados. No toddler, a simulação 

de procedimentos efetuados pela criança através da imitação sobre o que vai acontecer e 

experimentar (brincar ao “faz de conta”, utilizar livros alusivos à hospitalização), a distração através da 

perceção visual, auditiva, táctil e olfativa (Bolas de sabão, fantoches de dedo, música apropriada), a 

distração proporcionada pela concentração (jogos de construção), contar histórias que permitem a 

identificação da criança com as situações vividas ou a experimentar e ainda a arteterapia (desenho e 

pintura) são intervenções de enfermagem promotoras do brincar terapêutico. No pré-escolar são 

benéficas intervenções como brincar ao “faz de conta” através da simulação de procedimentos 
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efetuados pela criança através da imitação sobre o que vai acontecer e experimentar, a distração 

através da perceção visual, auditiva e tátil (fantoches de dedo), a distração proporcionada pela 

concentração em jogos de construção, a arteterapia, o humor, a utilização de técnicas de relaxamento 

e a valorização das atitudes de cooperação e controlo da situação (diplomas ou medalhas de bom 

comportamento). Neste seguimento, na idade escolar as intervenções de enfermagem que são 

promotoras de um brincar terapêutico eficaz passam pela explicação e demonstração dos 

procedimentos, manipulação do material didático (compressas, pensos, adesivos, ligaduras, seringas), 

visualização das áreas do corpo envolvidas nos procedimentos, leitura, técnicas de distração, utilização 

do humor e relaxamento corporal. Por último, no adolescente são benéficas intervenções como a 

explicação e demonstração dos procedimentos, a visualização das áreas do corpo envolvidas nos 

procedimentos, a leitura, a utilização de técnicas de distração (música, facultar o telemóvel), o humor, 

o relaxamento corporal e a utilização de objetos que confortam, como por exemplo, a sua camisola 

favorita, amuletos, fotos (Hockenberry & Wilson, 2014). 

       Posto isto, solicitámos durante as passagens de turno, aos profissionais de saúde que integram a 

equipa multidisciplinar do SAPP para a doação de brinquedos facilmente desinfetáveis que se 

encontrassem em boas condições. Após reunirmos e selecionarmos alguns brinquedos construímos 

um armário alusivo à idade pediátrica com gavetas identificativas da faixa etária destinada, para que 

fosse possível separar facilmente os brinquedos por faixas etárias.  Foram ainda criados jogos de ligar 

pontos/números e um jogo de “descobrir o caminho” para providenciar à criança durante a 

transferência para o Bloco Operatório, destinados à idade escolar e plastificados para se fossem 

facilmente desinfetáveis, com o intuito de promover a distração neste momento de ansiedade para a 

criança e família.  Criámos o Kit “Cuidar a Brincar” onde reunimos material que é diariamente utilizado 

nos procedimentos, como compressas, penso, luvas, máscara, seringa e ligaduras, com o objetivo das 

crianças se familiarizarem com esses materiais através do brincar. Por último, ainda como parte 

integrante da “Caixa Mágica” criámos a “Caixa das Cores” que reúne canetas de feltro, lápis de uso 

único providenciados pela instituição, carimbos e livros de pintura.  

       Após a reunião de vários desenhos e a inexistência de um sítio para os expor, criámos também a 

“Parede Mágica” (Apêndice 8). Esta parede tem lugar na sala de espera onde, após plastificados, os 

desenhos ficam expostos, servindo de distração assim como de incentivo à adesão à “Caixa Mágica”. 

Sendo que o indicador de avaliação que definimos inicialmente “Adesão à utilização da Caixa Mágica” 

foi aplicado um questionário (Apêndice 9) à equipa de enfermagem, cujos resultado serão expostos na 

avaliação do PIE.  
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       O quarto objetivo específico “Elaborar uma proposta de protocolo normativo onde esteja 

implementado o brincar como prática recorrente e sirva de instrução para a utilização da Caixa 

Mágica” (Apêndice 10) surgiu pela necessidade de implementar na equipa de enfermagem do SAPP o 

brincar terapêutico como instrumento dos cuidados de enfermagem à criança/adolescente e família, 

servindo também de guia de utilização da Caixa Mágica. A necessidade do protocolo normativo foi 

validada em reunião com o enfermeiro orientador e enfermeiro chefe do serviço, sendo elaborada 

consoante o template existente na instituição, dividindo-se em enquadramento, objetivo, 

responsabilidade, âmbito, responsabilidades e descrição. No último capítulo foi exposta a necessidade 

da criação da caixa mágica assim como da importância do brincar terapêutico em pediatria, seguindo-

se uma tabela onde são divididos os brinquedos e brincadeiras adequadas às várias faixas etárias que 

permitem um brincar terapêutico eficaz, referenciando ainda em que divisão da “Caixa Mágica” 

poderão ser encontrados esses brinquedos. Ainda no capítulo da descrição poderá ser encontrado um 

subcapítulo sobre a higienização da “Caixa Mágica”, de forma a assegurar a correta higienização e 

prevenir a transmissão de infeções cruzadas.  

       Relativamente ao quinto objetivo específico “Sensibilizar os profissionais de saúde para o brincar 

em contexto de pandemia” e após reunião com o enfermeiro chefe, concluímos que a forma de 

sensibilizar o maior número de profissionais de saúde para o brincar terapêutico seria através da 

revista institucional. Assim, propusemo-nos à realização de proposta de publicação na revista 

institucional sobre o “Cuidar em Pediatria em Contexto de Pandemia” (Apêndice 11), sendo realizada 

uma reunião com a enfermeira coordenadora e a equipa de Marketing e Formação. Após ter sido 

aceite, realizámos pesquisa bibliográfica e procedemos à realização de uma publicação onde é definido 

o brincar terapêutico, os benefícios da sua utilização e relacionado com o período pandémico. Sendo 

a periodicidade da revista institucional semestral, o texto foi publicado em janeiro de 2021. 

       O sexto objetivo específico “Desmistificar a imagem do profissional de saúde com EPI junto da 

criança” surgiu pela observação direta e pela experiência de prestar cuidados com EPIs à criança que 

recorre ao SAPP. Através desta observação foi notório que as crianças ficam mais apreensivas aos 

cuidados e algumas referem mesmo sentir maior medo do profissional que presta cuidados com EPI, 

pelo que em reunião com o enfermeiro orientador e enfermeiro chefe do serviço foi proposta a 

realização de um novo cartão de identificação para os profissionais que contemplasse a fotografia do 

mesmo sem qualquer tipo de equipamento de proteção e que fosse de fácil higienização (Apêndice 

12). Pelo feedback positivo na reunião, realizámos um template que seguiu para a equipa de Marketing 

que se dispôs a realizar os cartões tendo em conta o modelo proposto.  

       O sétimo objetivo específico “Sensibilizar os pais sobre a importância do brincar através da criação 

um folheto informativo para pais” (Apêndice 13) foi desenvolvido durante o estágio na CE de Pediatria. 
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Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os brinquedos e atividades adequadas às faixas 

etárias desde o RN até aos 12 anos de idade. O folheto informativo “Brincar para Crescer e 

Desenvolver” foi apresentado à enfermeira chefe do serviço e ao Diretor Clínico do serviço e aprovado 

pelo Departamento de Formação. O folheto informativo encontra-se numa pasta da sala de 

enfermagem e, para evitar a transmissão de infeções, impresso apenas no momento de entrega do 

mesmo aos pais, não existindo exemplares impressos na sala de enfermagem. O folheto é entregue 

aos pais sempre que oportuno, como por exemplo no momento da pesagem do RN.  

       O oitavo objetivo específico “Criar um vídeo com o objetivo de explicar a pandemia e medidas 

impostas pela mesma às crianças” (Apêndice 14) surgiu da necessidade de diminuir o medo e a 

ansiedade da criança impostos pela pandemia e foi desenvolvido ao longo do estágio realizado na CE 

de Pediatria. Como tal, a partir da temática utilizada pelo departamento de Pediatria da instituição 

criámos uma proposta de vídeo que foi entregue à equipa de marketing, com o intuito de ser publicado 

no site e redes sociais da instituição.  

       A elaboração de uma proposta de livro de conto de preparação pré-cirúrgica constituiu-se no nono 

objetivo, foi desenvolvido durante o estágio na CE de Pediatria e surge pelo facto da cirurgia ser um 

momento vivenciado pela criança que gera ansiedade e potencia medos. Durante a pandemia, os 

impactos cirúrgicos podem alcançar uma maior dimensão pelas restrições existentes, como por 

exemplo a restrição de visitas e a presença de apenas um dos pais. Assim, desenvolver práticas que 

contribuam para a diminuição destes impactos negativos ganha uma maior importância. A consulta 

pré-operatória é extremamente importante para uma melhor preparação e aceitação da criança para 

o dia da cirurgia e, pelo facto de não existem recursos no âmbito do brincar terapêutico na preparação 

pré-cirúrgica, considerámos pertinente desenvolver um livro de conto para as crianças do pré-escolar 

e escolar (Apêndice 15), assim como de um folheto informativo para o adolescente (Apêndice 16) que 

permitiu atingir o décimo objetivo específico do PIE.  

 

 

2.1.6. Avaliação 

       De acordo com a Metodologia de Projeto, a avaliação de um Projeto de Intervenção é algo 

continuo, que ocorre ao longo de todo o processo, e implica a reflexão dos objetivos inicialmente 

definidos e dos objetivos concretizados (Ruivo et al., 2010). Assim, de seguida iremos analisar e avaliar 
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o percurso desenvolvido no PIE, tendo em conta os objetivos específicos definidos inicialmente e os 

seus indicadores de avaliação (Apêndice 3).  

       O primeiro objetivo específico “Desenvolver conhecimentos e capacidades para a prestação de 

cuidados atraumáticos” foi concretizado ao longo dos três contextos de estágio pela aplicação do PIE, 

que insere a sua temática principal neste âmbito, pela observação e trabalho em parceria com os 

EEESIPs orientadores que baseiam a sua praxis tendo em conta a presente filosofia de cuidados. No 

âmbito dos cuidados atraumáticos desenvolvemos uma proposta de norma de atuação “Colaboração 

da Equipa de Enfermagem na Entubação Endotraqueal” (Apêndice 5) que reforça a atenção para o 

conforto do RN através da administração de pré-medicação. Apesar do feedback positivo por parte do 

enfermeiro orientador, pela limitação temporal, não foi possível acompanhar a aprovação da norma 

de atuação pela direção clínica, até ao término do estágio. No entanto, sendo o indicador de avaliação 

estipulado inicialmente o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades para a prestação de 

cuidados atraumáticos, consideramos ter cumprido o objetivo positivamente.  

      O segundo objetivo específico apresenta como indicador de avaliação a elaboração de um artigo 

de revisão sistemática da literatura na área do brincar terapêutico. Sendo este uma componente de 

avaliação no Estágio Final, consideramos ter atingido o objetivo de forma positiva pela avaliação obtida 

da professora orientadora.  

       Relativamente à criação da “Caixa Mágica” (Apêndice 6) o indicador de avaliação que definimos foi 

“Adesão à utilização da Caixa Mágica na prestação de Cuidados”. Assim, criámos um questionário 

dirigido à equipa de enfermagem do SAPP, preenchido através do GoogleForms® de forma anónima, 

que permitisse avaliar a adesão à “Caixa Mágica”, sendo que obtivemos a resposta de 9 enfermeiros 

da equipa. Na primeira pergunta “Após a sua implementação no SAPP, com que frequência utiliza a 

Caixa Mágica?”, 88.9% respondeu “Muitas vezes” e 11.1% respondeu “Algumas vezes”, como 

demonstrado abaixo. 
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       Na segunda pergunta “Considera a implementação da Caixa Mágica uma medida de melhoria da 

prestação de cuidados à criança/jovem?”, assim como na terceira pergunta “Considera que a utilização 

da Caixa Mágica apresenta efeitos terapêuticos na criança/jovem?” todas as respostas recaíram no 

“Concordo totalmente” como demonstrado nas figuras que se encontram adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Resultados obtidos no questionário “Adesão da equipa de enfermagem do SAPP à 
Caixa Mágica “– Questão 1 

Figura 12 - Resultados obtidos no questionário “Adesão da equipa de enfermagem do SAPP à 
Caixa Mágica “– Questão 2 
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       Consideramos ter atingido o objetivo delineado inicialmente uma vez que a equipa de enfermagem 

do SAPP aderiu à utilização da “Caixa Mágica”.  

       Posteriormente definimos como quarto objetivo específico elaborar um protocolo normativo que 

servisse como instrução na utilização da caixa mágica, sendo o indicador de avaliação a aprovação do 

protocolo normativo “Cuidar em Pediatria – A importância do brincar terapêutico” aplicado ao Serviço 

de Atendimento Permanente Pediátrico. Após ter passado por avaliação do Departamento de 

Formação, o protocolo normativo foi aprovado e encontra-se disponível e acessível a todos os 

profissionais da instituição através da plataforma da qualidade existente. Assim, consideramos ter 

atingido o objetivo específico em questão.  

       Relativamente ao quinto objetivo específico, definimos como indicador de avaliação a publicação 

na revista institucional. Assim, foi desenvolvido uma publicação que, após a aprovação do enfermeiro 

orientador e do Departamento de Formação e Marketing, ficou disponível na revista nº 15 da 

instituição tanto em formato digital como em papel, pelo que consideramos ter atingido o presente 

objetivo.  

      De forma a desmistificar a imagem do profissional de saúde com EPI junto da criança e atingir o 

sexto objetivo a que nos propusemos, definimos como atividade a desenvolver a elaboração de um 

Figura 13 - Resultados obtidos no questionário “Adesão da equipa de enfermagem do SAPP 
à Caixa Mágica “– Questão 3 
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template de uma placa de identificação que contemplasse uma fotografia do profissional de saúde 

sem EPI e como indicador de avaliação a aprovação e utilização da placa de identificação do 

profissional de saúde em contexto do SAPP. A placa de identificação, após melhorada pelo 

Departamento de Marketing foi aprovada pela direção clínica e até à data de término do estágio no 

SAPP, toda a equipa do Departamento de Pediatria aderiu à utilização dos cartões de identificação 

criados.  

       O sétimo objetivo específico “Sensibilizar os pais sobre a importância do brincar através da criação 

de um folheto informativo” apresenta como indicador de avaliação a criação da proposta de folheto 

informativo para pais “Brincar para Crescer e Desenvolver”. Por ter sido realizada a proposta do folheto 

informativo, ter sido apresentada e aprovada pela direção clínica do Departamento de Pediatria e 

ainda por se encontrar a ser utilizado no âmbito da CE de Pediatria, consideramos ter atingido o 

presente objetivo específico.  

       Relativamente ao oitavo objetivo específico “Criar um vídeo com o objetivo de explicar a pandemia 

e medidas impostas pela mesma às crianças” definimos como indicador de avaliação a criação da 

proposta de vídeo explicativo sobre a pandemia. A proposta de vídeo foi realizada e enviada ao 

Departamento de Marketing da instituição. No entanto, dado o indicador de avaliação definido, 

podemos considerar o objetivo atingido.  

       Por último, o nono e décimo objetivo específico que dizem respeito à preparação pré cirúrgica, 

através da elaboração de uma proposta de livro de conto de preparação pré-cirúrgica para crianças do 

pré-escolar ao escolar e de um folheto informativo para adolescentes e família, foram apresentados à 

direção clínica e aprovados pela mesma. Uma vez que os indicadores de avaliação que definimos foram 

“Elaboração da proposta de livro de conto de preparação pré-cirúrgica” e “Elaboração da proposta de 

folheto informativo de preparação pré-cirúrgica para o adolescente/família” respetivamente, 

consideramos terem sido alcançados positivamente.  
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3.  ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

       Neste capítulo, iremos analisar as competências comuns e especificas do EEESIP assim como as 

competências de mestre, realizando uma reflexão critica das experiências e conhecimentos que nos 

permitam o seu desenvolvimento ao longo do Curso de Mestrado em Associação.  

 

 

3.1.  Competências Comuns Do Enfermeiro Especialista 

       Segundo o Regulamento n.º 140/2019, publicado em Diário da República sobre o Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, as competências comuns são definidas como 

aquelas que são partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área 

de especialidade e inserem-se nos seguintes domínios:  

A) Responsabilidade profissional, ética e legal;  

B) Melhoria contínua da qualidade;  

C) Gestão dos cuidados; 

 D) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

       No primeiro domínio (A) enquadram-se duas competências, primeiro o desenvolvimento de uma 

prática profissional tendo em conta os princípios legais, éticos e deontológicos da profissão (A1), e 

ainda a prestação de cuidados com base nos direitos humanos e responsabilidades profissionais (A2).   

       Enquanto enfermeiros comprometemo-nos a cuidar do outro tendo em conta os princípios éticos, 

legais e deontológicos que a Enfermagem abraça. O Código Deontológico do Enfermeiro sustenta os 

deveres e princípios inerentes à prática de Enfermagem. O artigo 82º do documento, sobre a qualidade 

de vida, suporta que o enfermeiro assume o dever de “participar nos esforços profissionais para 

valorizar a vida e a qualidade de vida” (Ordem dos Enfermeiros, 2005, p.99). O tema do PIE insere-se 

na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida” e tem como objetivo principal a melhoria da 

qualidade de vida das crianças, através da utilização do brincar terapêutico nos cuidados, de forma a 

minimizar os impactos que qualquer procedimento poderá causar na criança/jovem e família.  

Também no artigo 88º sobre a excelência do exercício, está implícito que o enfermeiro tem o dever de 

se manter continuamente atualizado em termos de conhecimentos, investindo permanentemente na 

sua formação e ainda o dever de “procurar adequar as normas de qualidade dos cuidados às 
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necessidades concretas da pessoa” (Ordem dos Enfermeiros, 2005, p.135). Desta forma, ao longo de 

todo o percurso académico a pesquisa bibliográfica foi uma constante, de forma a mantermo-nos 

atualizadas não só sobre o tema principal do PIE, mas de forma geral sobre a prestação de cuidados à 

criança/jovem e família. Também o desenvolvimento de todas as atividades planeadas no PIE foram 

ao encontro à adequação das normas de qualidade dos cuidados às necessidades da criança/jovem e 

família.  

       O Código Deontológico do Enfermeiro sustenta ainda a importância da humanização dos cuidados, 

mais concretamente no artigo 89º que suporta o dever de “contribuir para criar o ambiente propício 

ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa” (Ordem dos Enfermeiros, 2005, p.143) Sendo o 

brincar terapêutico considerado uma forma de humanização dos cuidados, podemos afirmar que o PIE 

que desenvolvemos ao longo dos estágios realizados vai ao encontro ao presente artigo do Código 

Deontológico do Enfermeiro.  

       Ao longo da realização dos três estágios foram sempre tidos em conta, durante a prestação de 

cuidados direta à criança/jovem, os direitos contemplados na Convenção sobre direitos da Criança e 

na Declaração dos Direitos da Criança. A confidencialidade, a privacidade, a segurança e a dignidade 

dos utentes foram direitos sempre presentes na prestação de cuidados. De forma a promover uma 

tomada de decisão baseada no conhecimento e experiência que desencadeasse as respostas mais 

adequadas foi construída uma parceria de cuidados entre a equipa, criança/jovem e a família e ainda 

de forma a diminuir a ocorrência de erros a reflexão, muitas vezes em equipa, foi uma constante, o 

que permitiu uma avaliação continua dos resultados obtidos.   

       De forma que o PIE seguisse todos os procedimentos éticos, realizámos um pedido de autorização 

para a sua aplicação à Comissão de Ética da instituição, tendo este sido aprovado.  

       No domínio da melhoria continua da qualidade (B) estão incluídas as competências de 

“desenvolvimento e suporte de iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica” 

(B1), gestão e colaboração em programas de melhoria contínua, desenvolvendo práticas de qualidade 

(B2) e ainda assegurar um ambiente terapêutico e seguro (B3) (Regulamento nº140/2019 de 6 

fevereiro, p.4745).  

       A aquisição da primeira competência deste domínio (B1) ao longo dos estágios foi possível, por 

exemplo, pelo acompanhamento e participação nos reajustes que os serviços se viram obrigados a 



Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica | 

 
 

dez-21 | Página 66 
 

realizar pelas restrições da pandemia. No SAPP existiam constantemente alterações em termos de 

gestão do espaço físico para que fosse possível definir corretamente os circuitos dos pacientes 

consoante a sua sintomatologia. Estas alterações constantes deviam-se ao facto de, através da 

experiência, avaliação e comunicação entre a equipa, ser possível detetar falhas e corrigi-las com o 

intuito de diminuir o risco de transmissão do vírus e consequentemente promover a máxima segurança 

e qualidade dos cuidados prestados. Foi fundamental o conhecimento sobre os protocolos normativos 

em vigor nos diferentes serviços que aumentaram o nosso saber na área da qualidade nos três locais 

de estágio. Esta fase pandémica, sendo uma novidade para todos os profissionais, exigiu de todos nós 

um maior empenho e atualização constante sobre as diretrizes e recomendações da DGS lançadas 

regularmente. No SMINP, pela restrição de visitas, era da responsabilidade da equipa de enfermagem, 

o controlo e a gestão da realização dos testes por PCR realizados semanalmente aos pais consoante a 

norma em vigor, para que estivessem reunidas as condições de visita uma vez que a presença dos pais 

é também bastante importante para o desenvolvimento do Recém-Nascido (RN), sendo que a sua 

participação nos cuidados se traduz em qualidade dos cuidados. 

       Ainda no campo da mesma competência consideramos importante reforçar que a instituição onde 

foram realizados os estágios no SAPP e na CE de Pediatria é acreditada pela JCI e por isso as exigências 

ao nível da qualidade e segurança são elevadas, existindo protocolos normativos sobre a grande 

maioria dos procedimentos realizados e, assim, durante a realização dos estágios comprometemo-nos 

a conhecer e seguir de forma rigorosa os protocolos normativos em vigor. Nesta instituição existem 

regularmente auditorias internas, que se baseiam nas seis metas internacionais de segurança do 

doente, são elas: identificação segura dos pacientes, melhorar a eficácia da comunicação, melhorar a 

segurança dos medicamentos de alto risco, garantir cirurgias com local, procedimento e ao paciente 

correto, reduzir o risco de infeções associado aos cuidados de saúde e reduzir o risco de lesões 

resultante de quedas. O conhecimento e a aplicação das normas relacionadas a estas seis metas 

permitiram-nos também o desenvolvimento das competências referentes à promoção de um 

ambiente terapêutico e seguro e gestão de risco a nível institucional (B3 e B3.2). Também no âmbito 

da gestão de risco, foi implementada no protocolo normativo desenvolvido ao longo do estágio no 

SAPP, uma secção sobre a desinfeção da Caixa Mágica e dos brinquedos, de forma a prevenir a 

transmissão de infeções através da utilização dos mesmos, que vai ao encontro da competência B3.2, 

mais concretamente B3.2.7 “Colabora na elaboração de planos de manutenção preventiva de 

instalações, materiais e equipamentos” (Regulamento nº 140/2019 de 6 fevereiro, p. 4748).  
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       No âmbito da redução do risco de infeções associado aos cuidados de saúde, existem agentes 

dinamizadores dentro de cada equipa que realizam auditorias no próprio serviço referentes à 

higienização das mãos dos profissionais de saúde através de grelhas de observação baseadas na norma 

007/2019 da DGS, nas quais foi-nos possível participar. No final das auditorias, o agente dinamizador 

faz uma avaliação das falhas e comunica com a equipa de forma que estas sejam corrigidas. Sendo 

estas auditorias realizadas no âmbito da qualidade dos cuidados, as participações nestes momentos 

revelaram-se importantes para o desenvolvimento das competências do Domínio da Melhoria 

Continua da Qualidade (B), mais concretamente a unidade de competência “B2.1 – Avalia a qualidade 

das práticas clínicas”.  

       O PIE que desenvolvemos e liderámos traduz-se num programa de melhoria contínua que tem 

como principal objetivo a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, suportado pela evidencia 

científica e permitindo o desenvolvimento da competência B2. No desenvolvimento do PIE foram 

estabelecidas prioridades e definidas estratégias que possibilitassem e facilitassem a sua 

implementação, indo ao encontro do desenvolvimento das competências “B2.2 – Planeia programas 

de melhoria continua” e “B2.3 – Lidera programas de melhoria continua” (Regulamento nº140/2019 

de 6 fevereiro, p.4747).  

       Ainda no âmbito do presente domínio, considerámos relevante o desenvolvimento de uma 

proposta de protocolo normativo durante o estágio realizado no SMINP sobre a Colaboração na 

Entubação Orotraqueal onde introduzimos a importância da pré-medicação neste procedimento, de 

forma a uniformizar os cuidados durante o procedimento e contribuir para a qualidade nos cuidados 

prestados.  

       Ao longo dos estágios, o respeito pelas diferentes identidades culturais e espirituais foi uma 

premissa sempre presente, por ser um ponto fulcral e obrigatório na relação entre o profissional e a 

criança/jovem e família e também por promover a criação de um ambiente terapêutico. Durante o 

estágio na UCIN foi-nos possível prestar cuidados a RNs de diferentes culturas, que em nada 

influenciaram a qualidade da nossa prestação de cuidados.  

       No domínio da gestão dos cuidados (C) estão incluídas as competências “Gere os cuidados de 

enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde” (C1) e “Adapta 

a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos 

cuidados” (C2) (Regulamento nº140/2019 de 6 fevereiro, p.4748). O estágio realizado no SAPP 

decorreu sob a orientação do enfermeiro responsável de serviço, o que nos proporcionou uma 

aproximação à coordenação, liderança e gestão tanto dos cuidados como a nível de material e equipa. 



Brincar Terapêutico Em Contexto De Pandemia: A Atuação Do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica | 

 
 

dez-21 | Página 68 
 

É certo que em contexto de estágio não temos oportunidade de exercer funções a este nível, que faz 

todo o sentido uma vez o conhecimento da dinâmica do serviço e da equipa não é a necessária para 

tomar este tipo de responsabilidades.  

       Ao longo dos estágios foi, no entanto, possível desenvolver a competência “Otimiza o processo de 

cuidados ao nível da tomada de decisão” (C1.1), nomeadamente através do reconhecimento da 

necessidade de referenciar para outros profissionais de saúde como por exemplo aconteceu numa 

situação durante o estágio no SAPP em que, apesar de terem sido realizados os ensinos sobre 

amamentação de um RN em contexto de urgência, foram encaminhados, após contacto com o 

enfermeiro especialista desse serviço, para o cantinho da amamentação da instituição. Foi ainda 

possível desenvolver a competência C.1.2 através da implementação no protocolo normativo “O 

brincar terapêutico na prestação de cuidados de enfermagem à criança/adolescente e família” de um 

subcapítulo sobre a higienização dos brinquedos utilizados uma vez que, sendo esta uma tarefa 

delegada, é da responsabilidade da equipa de enfermagem a sua verificação e avaliação, o que vai ao 

encontro dos critérios de avaliação C1.2.1 “Orienta a decisão relativa às tarefas a delegar”, C1.2.2 “Cria 

guias orientadores das tarefas a delegar”, C1.2.3 “Utiliza uma variedade de técnicas diretas ou indiretas 

tais como a instrução ou a demonstração prática das tarefas a delegar” e C1.2.4 “Avalia a execução 

das tarefas delegadas” (Regulamento 140/2019 de 6 fevereiro, p.4748).  

       As competências de enfermeiro especialista “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” 

(D1) e “Baseia a sua praxis clínica especializada em evidencia científica” (D2) pertencem ao domínio 

do desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D) (Regulamento nº 140/2019 de 6 fevereiro, 

p.4749).  A realização do presente curso de mestrado em enfermagem desenvolveu-nos a capacidade 

de autoconhecimento enquanto pessoa e enfermeira por todos os desafios que nos proporcionou. Na 

busca de desenvolver o autoconhecimento, durante a parte teórica do curso de mestrado, uma das 

unidades curriculares optativas que escolhemos foi “Desenvolvimento Pessoal em Saúde Mental”, 

onde o trabalho desenvolvido ao longo das aulas passou essencialmente pelo autoconhecimento. 

Também pelas experiências ao longos dos estágios foi percetível que a capacidade de 

autoconhecimento do enfermeiro enquanto ser humano e também enquanto profissional, o conhecer 

os nossos próprios limites e também a capacidade de gerirmos os nossos sentimentos e emoções e a 

forma como os comunicamos influencia a relação terapêutica criada não só com a criança/jovem e 

família como também com a equipa multidisciplinar e ainda facilita a prevenção e resolução de 

conflitos nestas relações.  
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       Relativamente à competência D2, encontram-se inseridas as unidades de competências “D2.1 

Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem em contexto de trabalho”, “D2.2 Suporta a 

prática clínica em evidência científica” e “D2.3 Promove a formulação e implementação de padrões e 

procedimentos para a prática especializada no ambiente de trabalho” (Regulamento nº 140/2019 de 

6 fevereiro, p.4749-4750). No desenvolvimento do PIE, foi realizado primeiramente um diagnóstico de 

situação que possibilitou as necessidades e a pertinência da sua aplicação. Assim, por existirem 

necessidades relativas ao brincar terapêutico, foram desenvolvidas atividades que contribuíram para 

a resolução dessas necessidades. É exemplo disso a realização do protocolo normativo e a criação da 

caixa mágica no SAPP, tendo sido realizado regularmente, durante as passagens de turno, debates 

entre a equipa sobre o tema, a opinião dos profissionais sobre as atividades desenvolvidas, em que 

casos poderiam ser aplicadas e ainda a avaliação da sua implementação no serviço. No estágio da CE 

de pediatria foram aproveitados todos os momentos oportunos com os pais ou pessoa significativa 

para a entrega do folheto sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança realizando 

ensinos sobre o tema. Por outro lado, durante o estágio na UCIN, foi-nos possível observar que a 

atuação na sedação antes da intubação do RN não estava uniformizada, pelo que considerámos 

pertinente pesquisar, com base na evidência científica, as recomendações mais atuais e desenvolver 

um protocolo normativo que facilitasse a uniformização dos cuidados e contribuir para a qualidade e 

segurança dos mesmos, o que vai ao encontro das unidades de competências D2.1, D2.2 e D2.3 

mencionadas anteriormente.  

 

3.2. Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Sa-

úde Infantil e Pediátrica 

       A área de especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica dedica-se ao grupo etário 

compreendido entre os 0 e os 18 anos de idade. O modelo conceptual utilizado pelo EESIP apresenta 

como foco dos seus cuidados a criança e a sua família e tem como objetivo a a maximização da saúde 

da criança/jovem seja em contexto hospitalar, escolar, domiciliar, em comunidade ou no âmbito dos 

cuidados continuados.   

       Segundo o Regulamento n.º 140/2019 publicado em Diário da República, 2.ª série – nº 26, as 

competências especificas são descritas como as “que decorrem das respostas humanas aos processos 

de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade, 

demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das 
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pessoas” (Regulamento nº 140/2019 de 6 fevereiro, p. 4745). Assim, e de acordo com o Regulamento 

nº 422/2018 em Diário da República, 2ª série - nº 133, as competências especificas desta especialidade 

são as seguintes: 

     - Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde (E1) 

     - Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade (E2); 

     - Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da 

criança e do jovem (E3). 

       A primeira competência (E1) do EEESIP apresenta como unidades de competência “E.1.1. 

Implementa e gere, em parceria, um plano promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o 

regime e da reinserção social da criança/jovem” e “E1.2. Diagnostica precocemente e intervém nas 

doenças comuns e nas situações de risco que possam afetar negativamente a vida ou a qualidade de 

vida da criança/jovem” (Regulamento nº 422/2018 de 12 de julho, p. 19193). Em Pediatria a integração 

dos pais no processo de saúde da criança é fulcral e, por isso, ao longo dos diferentes estágios tivemos 

em consideração a negociação da participação da criança/jovem e família nos cuidados, utilizando uma 

comunicação adequada e adaptada a cada faixa etária, respeitando as crenças, cultura e religião de 

cada família, conforme o critério de avaliação E1.1.1 e E1.1.2. Também através do desenvolvimento 

do PIE, utilizámos o brincar terapêutico como estratégia motivadora para a participação da 

criança/jovem e família nos processos de saúde e doença, conforme o critério de avaliação E1.1.3.  

Durante o estágio na CE de Pediatria desenvolvemos o folheto sobre a importância do brincar no 

desenvolvimento da criança com o objetivo de incluir e trabalhar com a família a adoção de 

comportamentos potenciadores de saúde, conforme o critério de avaliação E1.1.5. Ainda neste 

sentido, utilizámos estratégias como a amamentação ou o método canguru para a realização de 

procedimentos invasivos como colheitas de sangue ou colocação de cateter venoso periférico de forma 

a incluir a família e seguir o modelo conceptual da parceria de cuidados e a filosofia de cuidados 

atraumáticos (Regulamento nº 422/2018 de 12 de julho).  

       Em qualquer contexto da área de Pediatria torna-se fundamental o conhecimento das doenças 

mais comuns em idade pediátrica. Este conhecimento foi aprofundado ao longo dos estágios, através 

da pesquisa bibliográfica constante e das experiências vividas, de forma a possibilitar uma correta 

atuação nas diferentes patologias, o que vai ao encontro do critério de avaliação E1.2.1. Ao longo do 

SAPP foi-nos possível detetar situações de mal-estar psíquico, essencialmente na faixa etária dos 

adolescentes, sendo este o grupo etário mais afetado emocionalmente com as restrições impostas 
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pela pandemia pelo que nos foi possível observar. Recordamos o caso de uma adolescente que 

recorreu ao SAPP no período noturno por dor no peito e sensação de falta de ar enquanto tentava 

adormecer, na triagem apresentava-se taquicardica e após apresentar exames complementares 

normais e estar sem queixas no momento, teve alta com o diagnóstico de ansiedade. Traduziu-se 

relevante como intervenção de enfermagem alertar a mãe para esta realidade, sobressaindo a 

necessidade de acompanhamento profissional caso se tornasse recorrente, uma vez que esta garantia 

que a adolescente não sofria de ansiedade. 

       Outro caso foi uma adolescente de 13 anos que segundo a mãe estava a ter comportamentos que 

a mãe descrevia como estranhos há umas semanas e recorriam naquele dia ao SAPP por supostas 

alucinações e comportamentos incontroláveis segundo a adolescente. Após ter sido colocada a 

possibilidade de transtorno do foro mental, o médico de serviço pediu para a mãe sair por um 

momento da consulta e foi-nos oportuno trabalhar por momentos as preocupações daquela mãe. Para 

além de prestar atenção a evidências de mal-estar psíquico na criança/jovem, o EEESIP deve também 

focar a sua atenção quando essas evidências estão presentes na família, como também tivemos 

oportunidade de observar numa mãe que recorreu ao SAPP e nos foi possível perceber a ansiedade 

em torno da amamentação, tendo sido oportuno intervirmos no sentido de observar o momento da 

amamentação, corrigir a pega e realizar alguns ensinos, tendo sido percetível a redução do stress e 

ansiedade sentidas inicialmente. Ainda assim considerámos importante a mãe recorrer ao cantinho da 

amamentação da instituição pelo que após contactarmos a enfermeira do cantinho da amamentação, 

foi realizado o encaminhamento da família. Consideramos assim que estas oportunidades de 

intervenção foram ao encontro do critério de avaliação E1.2.3 e E.1.2.2. Ainda relacionado com a 

presente competência (E1.2), no decorrer dos estágios encontrámos momentos oportunos para 

observar comportamentos e adequar os respetivos ensinos, como é exemplo a segurança do lactente. 

Muitas vezes foi-nos possível observar a entrada do RN no sistema de retenção à sala de enfermagem 

da CE de Pediatria ou ao posto de triagem no SAPP sem os cintos internos colocados. Nesses casos, 

reforçámos os ensinos relativos à segurança da criança e a correta utilização do sistema de retenção, 

o que está de acordo com o critério de avaliação E1.2.7 e E1.2.8 (Regulamento nº 422/2018 de 12 de 

julho). 

       Relativamente à segunda competência do EEESIP (E2), esta engloba a unidade de competência 

“E2.1 Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de 

enfermagem apropriados” que tivemos oportunidade de colocar em prática por exemplo no estágio 

em contexto de SAPP a prestar cuidados no posto de triagem, onde é essencial a gestão entre o 

conhecimento e reconhecimento dos sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica com o agir 
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atempadamente, determinando prioridades com base nesses sinais e sintomas (Regulamento nº 

422/2018 de 12 de julho , p. 19193). Neste serviço tivemos oportunidade de realizar a triagem a um 

lactente de 3 meses que recorreu ao SAPP por noção materna de alteração do comportamento. À 

observação da criança, esta encontrava-se a dormir, pelo que foi retirada do sistema de retenção e 

estimulada de forma a possibilitar uma rápida avaliação comportamental, tendo sido notório o desvio 

do olhar para a direita e a perda de força dos membros inferiores. Assim, o lactente em questão foi 

imediatamente encaminhado ao consultório médico, tendo sido posteriormente diagnosticado um 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) após a realização de exames complementares. Também no SMINP, 

onde todos os RNs apresentam monitorização cardiorrespiratória, é realizada uma vigilância 

permanente do RN sendo crucial saber identificar sinais de instabilidade. Para além disso, realizámos 

diversas gasimetrias capilares com o objetivo de avaliar a função respiratória, possibilitando o ajuste 

dos parâmetros ventilatórios.  

       Ao longos dos três contextos de estágio, comprometemo-nos sempre a otimizar o bem-estar da 

criança/jovem e família realizando uma correta gestão da dor. Primeiramente com a avaliação e registo 

da dor utilizando as escalas adequadas à faixa etária das crianças, assim na UCIN utilizámos a escala 

de EDIN enquanto que no SAPP e na CE adequávamos a escala à idade da criança, sendo que a de EDIN 

foi utilizada para recém-nascidos dos até aos 28 dias de vida, a escala de FLACC até aos 4 anos de idade 

e a escala de faces ou numérica para crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, 

sendo que, consoante o score obtido, implementávamos intervenções não farmacológicas e/ou 

farmacológicas. Nestes dois contextos de estágio foi-nos possível desenvolver e aplicar estratégias de 

gestão da dor, sendo que antes de qualquer procedimento doloroso, foram utilizadas intervenções 

não farmacológicas (através do brincar terapêutico, técnicas de relaxamento ou técnicas de distração) 

e intervenções farmacológicas (como por exemplo, utilização de anestésicos locais, sedação 

consciente ou fármacos para alívio da dor). Ainda no sentido de maximizar o bem-estar da 

criança/jovem foi implementado no SAPP e na CE, o PIE cuja área de intervenção é o brincar 

terapêutico. Todas estas intervenções estão de acordo com os critérios de avaliação E2.2.1, E2.2.2. e 

E2.2.3 presentes no Regulamento de Competências Especificas do EEESIP.  

       Tanto no estágio realizado no SAPP como na CE de Pediatria tivemos a oportunidade de prestar 

cuidados a crianças com Diabetes Mellitus tipo 1, o que nos possibilitou desenvolver a unidade de 

competência E2.5. Nos contactos com estas crianças foi-nos possível avaliar as necessidades 

especificas de cada criança, adequando os cuidados e os ensinos a cada situação e integrando a criança 

nos mesmo. Quando necessário, realizámos a referenciação da criança para a pediatra da instituição 
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e/ou para a nutricionista direcionadas para esta doença crónica de forma que o acompanhamento da 

criança/jovem e família seja o adequado.  

       A terceira competência do EEESIP “E3. Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do 

ciclo de vida e de desenvolvimento da criança/jovem” foi desenvolvida aos longo dos três estágios 

realizados. A avaliação e os ensinos para a promoção do crescimento e desenvolvimento adequados 

ganharam espaço essencialmente na CE de Pediatria.  Apesar de na instituição não existir uma consulta 

de enfermagem especifica para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança/jovem, a equipa 

de enfermagem aproveita todos os momentos oportunos para o realizar, tendo em conta o 

preconizado no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ). Tivemos ainda oportunidade de 

prestar cuidados antecipatórios, nomeadamente durante a pesagem do RN onde realizámos alguns 

ensinos sobre o espectável no desenvolvimento da criança.  Ainda no âmbito de promover a 

maximização do desenvolvimento da criança realizámos um folheto sobre a importância do brincar no 

desenvolvimento da criança que entregámos aos pais em todas as oportunidades que nos foram 

possíveis, o que vai ao encontro da unidade de competência E3.1 e aos critérios de avaliação E3.1.1, 

E3.1.2 e E3.1.3 (Regulamento nº 422/2018 de 12 de julho).  

      No decorrer do estágio no SMINP empenhámo-nos em contribuir para a promoção da vinculação 

entre o RN e os pais, promovendo sempre o desenvolvimento da parentalidade e o envolvimento dos 

pais nos cuidados. O nascimento de um filho prematuro pode ser um processo difícil para os pais, uma 

vez que o bebé imaginado pode não corresponder ao bebé real e os primeiros meses podem ser mais 

atribulados do que o esperado. Assim, os profissionais de saúde de uma UCIN apresentam um papel 

fundamental na vinculação e na promoção da parentalidade. Neste serviço os cuidados de 

enfermagem seguem o NIDCAP como filosofia de cuidados aos recém-nascidos, o que nos possibilitou 

não só o aprofundamento de conhecimentos nesta área do cuidar como a sua aplicação. Diariamente 

realizámos uma gestão dos cuidados em parceria com os pais, colocámos em prática o envolvimento 

dos pais nos cuidados, sendo estes encarados como os principais cuidadores do RN, e promovemos a 

vinculação através de intervenções como o incentivo à amamentação e o contacto pele a pele através 

do método canguru. Todas estas intervenções foram ao encontro da unidade de competência E3.2 e 

dos critérios de avaliação associados. Ainda neste contexto de estágio, a escuta ativa e a comunicação 

assumem um papel crucial, sendo que ao longo do estágio foi feito um esforço para que a 

adequássemos a cada situação em particular, de acordo com o critério de avaliação E3.3 (Regulamento 

nº 422/2018 de 12 de julho).  
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       No âmbito da comunicação, ao longo dos três contextos de estágio, foi-nos possível desenvolvê-la 

e adequá-la a cada criança/ jovem e família, tendo em conta a sua fase do desenvolvimento, as suas 

crenças e cultura. O desenvolvimento do PIE revelou-se uma mais-valia neste âmbito, uma vez 

utilizámos muitas vezes o brincar como um meio facilitador de comunicar com a criança e foi-nos 

possível avaliar a sua eficácia, indo ao encontro dos critérios de avaliação E3.3.1, E3.3.2 e E3.3.3. Por 

outro lado, tivemos em consideração também a forma de comunicar com os jovens. A adolescência é 

marcada por um conjunto de alterações físicas, emocionais e comportamentais, sendo que nesta fase 

existe uma maior preocupação na autoimagem. Desta forma, em todos os contactos com o 

adolescente adequámos a comunicação, dando oportunidade para a expressão de emoções e 

opiniões, negociando sempre os cuidados de saúde com o adolescente. Ao longo do estágio na CE de 

Pediatria, mais concretamente na consulta pré-operatória, foi-nos possível desenvolver a unidade de 

competência E3.4. Na consulta com o jovem, tivemos a oportunidade de colocar em prática o que é 

defendido no Guia Orientador de Boas Práticas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (2010) 

sobre a entrevista ao adolescente. Assim, mostrámo-nos disponíveis para ouvir as preocupações e 

emoções sentidas pelo jovem e assegurámos a sua privacidade, existindo sempre uma parte da 

consulta sem a presença dos pais. Nesse espaço a sós com o adolescente fizemos sempre questão de 

garantir a confidencialidade do que seria abordado na consulta. Foi também nestas oportunidades que 

aproveitámos para reforçar a adoção de comportamentos promotores de saúde e desenvolvemos 

competências que vão ao encontro aos critérios de avaliação E3.4.1, E3.4.2, E3.4.3, E3.4.4 e E3.4.5 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010b; Regulamento nº 422/2018 de 12 de julho).  

      Posto isto, consideramos necessário realçar a importância da realização do Estágio Final, nos 

diferentes contextos, assim como de todo o percurso desenvolvido no Curso de Mestrado em 

Enfermagem para a aquisição e o desenvolvimento das Competências Especificas do EEESIP que, sem 

as oportunidades oferecidas no decorrer deste período, não seria possível.  

      

 

3.3. Competências de Mestre  

       Conforme o Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, publicado em Diário da Republica nº26, Série II,  o grau de mestre é concedido aos 

que possuem conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que, com base nos 

conhecimentos adquiridos a nível do 1º ciclo, os desenvolvam e aprofundem e ainda aos que 

possibilitem a aquisição de desenvolvimentos originais no contexto da investigação (A); aos que sejam, 
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dentro da sua área de estudo, capazes de aplicar os conhecimentos e capacidades que possibilitam 

compreender e resolver situações novas e incomuns, nos mais variados contextos (B); aos que 

integram conhecimentos, lidam com situações complicadas, desenvolvem soluções ou emitem juízos 

quando existe défice de informação disponível (C); aos que comunicam os seus conhecimentos, 

raciocínios e conclusões de forma clara e sucinta (D); e ainda aos que possuem competências e 

investem na sua aprendizagem e formação continuamente (Decreto-Lei nº63/2016 de 13 de 

setembro).  

       A realização do presente Curso de Mestrado, através da sua componente teórica em sala de aula, 

que decorreu de setembro de 2019 a outubro de 2020, possibilitou-nos o desenvolvimento e o 

aprofundamento de conhecimentos adquiridos aos longo da licenciatura em Enfermagem dividido 

entre unidades curriculares comuns a outras áreas de especialidade e unidades curriculares especificas 

de enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Também a componente prática, realizada em contexto 

de estágio, com iniciou em novembro de 2020 com término em abril de 2021, deu-nos a oportunidade 

de experienciar situações de complexidade que nos permitiram desenvolver competências e 

aprofundar conhecimentos com base no conhecimento científico, no nosso caso, aplicado ao longo do 

Estágio Final. Neste contexto, um dos componentes de avaliação no estágio foi a realização de um 

artigo de revisão sistemática da literatura, o que nos permitiu consolidar conhecimentos na área da 

investigação e também na área de estudo em questão, com base na evidência científica.  

       A realização do PIE, inserido numa linha de investigação, permitiu-nos desenvolver competências 

de liderança, gestão e comunicação que permitiram a sua implementação nos vários contextos de 

estágio. Ao longo do Estágio Final comprometemo-nos a ter um papel não só dinamizador como 

facilitador de aprendizagem nas equipas no que se refere à nossa área de atuação, neste caso a 

importância do brincar terapêutico que, a nosso ver, ganhou ainda mais relevo em contexto de 

pandemia. Qualquer pandemia é encarada como uma situação nova e complexa e a que atravessamos 

não foi exceção. No entanto, consideramos ter conseguido adaptar-nos às restrições impostas e ajustar 

de forma adequada a nossa prestação de cuidados sem esquecer as necessidades das crianças que 

recorrem aos serviços de saúde.  

    Posto isto, e realizando uma análise reflexiva de todo o percurso realizado ao longo do presente 

Curso de Mestrado, consideramos ter adquirido as competências de mestre de forma positiva, que se 

revela já na nossa prestação de cuidados, na nossa capacidade de resposta e no nosso 

desenvolvimento profissional. 
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CONCLUSÃO 

       A realização do Relatório Final permitiu-nos a análise reflexiva e pormenorizada de todo o percurso 

desenvolvido ao longo do Curso de Mestrado em Enfermagem, que culminou no desenvolvimento e 

aquisição das Competências de Enfermeiro Especialista, de Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica e de Mestre.  

       Cuidar em Pediatria tem um significado próprio, uma vez que contribuímos para a evolução das 

futuras gerações. Assim, sendo a criança um ser em constante desenvolvimento, os cuidados prestados 

nos serviços de saúde à criança apresentam inevitavelmente influência no seu desenvolvimento. A 

pandemia por SARS-CoV2 trouxe novos conceitos ao mundo da pediatria e muitos princípios que antes 

eram incentivados às crianças, são hoje desaconselhados, como é exemplo o contacto e a proximidade 

com o outro, assim como a curiosidade e a exploração do ambiente em que a criança está inserida. 

Com a fase pandémica, as crianças estão hoje a crescer encarando o medo, o isolamento e a alteração 

da figura humana. Ao entrar numa área destinada a doentes com sintomatologia de infeção por SARS-

CoV-2, a criança depara-se com profissionais de saúde completamente cobertos, em que muitas vezes 

apenas se distinguem os olhos, e isso terá obviamente um grande impacto na relação do profissional 

com a criança, algo que é fulcral no cuidar em pediatria. Neste âmbito, é certo que todas as 

consequências que a hospitalização acarreta na criança se encontram muito mais evidenciadas 

durante a pandemia e, por isso, tornou-se óbvio e essencial trabalhar e sensibilizar as equipas de 

enfermagem sobre a importância que manter os modelos e as filosofias de cuidados que são a base 

do cuidar em pediatria, como a parceria de cuidados, os cuidados humanizados e os cuidados não 

traumáticos. 

       Nos dias que decorrem e face à situação epidemiológica, o brincar terapêutico ganha um papel 

ainda mais importante por atenuar os impactos que a pandemia nos acarreta, no nosso dever que é 

cuidar da criança, minimizando os impactos que recorrer a um serviço de saúde provoca e promovendo 

o seu conforto e desenvolvimento livre de trauma. Face aos impactos da doença e da hospitalização 

em contexto pandémico, existe uma maior necessidade de olhar de forma holística para a 

criança/jovem e família de forma a identificar as necessidades de conforto de cada caso concreto. 

Assim, fez-nos sentido a utilização da Teoria do Conforto de Kolcaba, onde o conforto é encarado como 

a principal finalidade dos cuidados de enfermagem, para servir de suporte na implementação do 

projeto de intervenção.  
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       Desta forma, no enquadramento conceptual explorámos os principais conceitos relacionados com 

a problemática apresentada anteriormente, como a hospitalização da criança e família, cuidados 

atraumáticos e a teoria do conforto de Kolcaba, o brincar terapêutico na prestação de cuidados à 

criança/família e os impactos da pandemia na prestação de cuidados à criança e família. A pesquisa 

bibliográfica e o aprofundamento de conhecimentos nestes temas foram cruciais para defender e 

sensibilizar as equipas de enfermagem dos diferentes contextos de estágio para a implementação do 

PIE.  

       O PIE, que se integra no presente relatório, foi desenvolvido com base na Metodologia de Projeto, 

sendo que seguimos e desenvolvemos as diferentes etapas da metodologia. Através do diagnóstico de 

situação foi-nos possível detetar que nos três contextos de estágio a problemática se enquadrava, o 

que nos levou à necessidade de traçar objetivos e planear atividades a implementar que respondessem 

aos objetivos traçados e que nos permitiram ir de encontro ao objetivo geral que definimos: diminuir 

os impactos da hospitalização em contexto pandémico através do brincar terapêutico.  

       A oportunidade de prestar cuidados à criança nos diferentes contextos, desde CE de pediatria, 

SAPP até ao SMINP, possibilitou-nos o desenvolvimento gradual das competências comuns e 

especificas de EEESIP que contribuíram inequivocamente para o nosso crescimento enquanto pessoas 

e profissionais de saúde. De forma a descrever este desenvolvimento, foi realizada uma análise 

reflexiva sobre a aquisição das competências em questão, que se encontra neste relatório.  

       O desenvolvimento e implementação do PIE possibilitou-nos adquirir competências de gestão e 

liderança, essenciais na prestação do EEESIP, permitiu-nos atuar no sentido de potenciar o bem-estar 

da criança/jovem e família e promover o seu correto desenvolvimento, através da prestação de 

cuidados de qualidade e seguros e da utilização do brincar terapêutico nos mais variados contactos 

com a criança, tendo em conta as suas necessidades especificas. Também o crescente interesse pela 

investigação que o presente curso de mestrado nos proporcionou, levou-nos à realização de um artigo 

de revisão sistemática da literatura no âmbito do brincar terapêutico, a partir do qual tivemos a 

oportunidade de, com base na evidencia científica, concluir que o brincar terapêutico reduz 

significativamente os impactos negativos consequentes da hospitalização. Ainda através da realização 

do presente artigo foi-nos possível detetar a escassez de estudos que relacionassem as restrições 

impostas pela pandemia com o aumento dos impactos que a hospitalização acarreta na criança, 

permanecendo assim a vontade de continuar a investigação nesta área.  
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     Após o percurso realizado, consideramos ter atingido os objetivos que nos propusemos inicialmente 

e ter desenvolvido as competências de EEESIP e de Mestre em Enfermagem, sendo indiscutível a nossa 

evolução e crescimento no decorrer do presente Curso de Mestrado. Terminamos com a certeza de 

que o bem-estar da criança/jovem e família e a excelência dos cuidados são o novo foco primordial 

enquanto EEESIPs e que a prestação de cuidados, fundamentada com base na evidência científica, 

pode efetivamente marcar a diferença no crescimento e desenvolvimento das crianças que necessitam 

dos nossos cuidados.  Responsabilizamo-nos assim, por apresentar um papel proativo e gerador de 

mudança daqui para frente, relembrando sempre a influência que podemos possuir nas gerações 

futuras.   
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Tabela. 1 – Planeamento do projeto de intervenção 

• Objetivo Geral: Diminuir os impactos da prestação de cuidados em contexto de pandemia através do brincar terapêutico 

Objetivo específico Atividades a desenvolver 
Recursos 

Indicadores de Avaliação 
Humanos Materiais 

Nº1 - Desenvolver 
conhecimentos e 

competências para a 
prestação de cuidados 
atraumáticos, onde se 

inclui o brincar 
terapêutico; 

 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre cuida-
dos atraumáticos 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre brincar 
terapêutico  

• Aplicação do brincar terapêutico na prestação de 
cuidados  

 

 

 

 

 

 

• Enfermeiro 

coordenador; 

• Equipa For-

mativa; 

• Docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Computador; 

• Bases de dados 

científicas; 

• Fontes Bibliográ-

ficas; 

• Material admi-

nistrativo di-

verso; 

 

 

 

 

• Desenvolvimento de 

conhecimentos e 

competências para a 

prestação de cuida-

dos atraumáticos 

Nº2 - Elaborar um 
artigo de revisão 

sistemática da 
literatura sobre os 

benefícios do brincar 
terapêutico; 

 

• Realização de pesquisa bibliográfica em bases de 
dados 

• Definição da pergunta de investigação e objetivos 
para o artigo de revisão sistemática da literatura 

• Seleção dos artigos obtidos  

• Cruzamento de dados entre os artigos seleciona-
dos 

• Elaboração do artigo 

de revisão sistemá-

tica da literatura 
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Nº3 - Criar a “Caixa 
Mágica” no serviço de 

urgência pediátrica 
com brinquedos 

facilmente 
desinfetáveis e 
adequados ao 

desenvolvimento da 
criança 

 

• Realização de pesquisa bibliográfica 

• Reunir brinquedos didáticos de fácil higienização 
adequados às várias etapas de desenvolvimento 
da criança; 

• Sensibilizar os profissionais para a implementa-
ção da Caixa Mágica na prestação de cuidados à 
criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enfermeiro 

coordenador; 

• Equipa For-

mativa; 

• Docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Bases de Dados 

Científicas; 

Brinquedos 

adequados; 

• Adesão à Caixa Má-

gica na prestação de 

Cuidados 

Nº 4- Elaborar uma 
proposta de protocolo 
normativo “Cuidar em 

Pediatria – A 
importância do brincar 

terapêutico” onde 
esteja implementado o 

brincar como prática 
recorrente 

• Avaliação das condições existentes no serviço que 
visem a adequação da norma; 

• Reunião com o enfermeiro orientador e respon-
sável do serviço; 

• Realização de um pedido de aplicação do projeto 

à instituição; 

• Apresentação do projeto à coordenação e equipa 
do serviço; 

• Realização de pesquisa bibliográfica; 

• Criação de proposta de um protocolo normativo 
referente ao brincar terapêutico 

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Videoprojector; 

• Material admi-

nistrativo di-

verso; 

• Sala de reuni-

ões; 

 

• Aprovação do proto-

colo normativo “Cui-

dar em Pediatria – A 

importância do brin-

car terapêutico” apli-

cado ao Serviço de 

Atendimento Perma-

nente Pediátrico 

Nº 5 - Sensibilizar os 
profissionais de saúde 

para o brincar em 
contexto de pandemia  

• Realização de pesquisa bibliográfica 

• Reunir com a equipa de Marketing e Formação 
para a participação na revista institucional 

• Apresentação do projeto de intervenção à 
equipa de Marketing e Formação 

• Realização de proposta de publicação na revista 
institucional sobre o “Cuidar em Pediatria em 
Contexto de Pandemia”;  

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Videoprojector; 

• Material admi-

nistrativo di-

verso; 

• Sala de reuni-

ões; 

• Publicação na revista 

institucional 
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Nº 6 - Desmistificar a 
imagem do profissional 
de saúde com EPI junto 

da criança 
 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre os 
principais medos das crianças relativamente aos 
enfermeiros; 

• Realização de reunião com a equipa de marketing 
da instituição; 

• Realização do template de uma placa de identifi-
cação que contemple uma fotografia do profissio-
nal de saúde sem EPI; 

• Pedido de aprovação da direção da instituição 
para a utilização da placa de identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enfermeiro 

coordenador; 

• Equipa For-

mativa; 

• Docente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Bases de Dados 

Científicas; 

• Material admi-

nistrativo di-

verso; 

• Aprovação e utiliza-

ção da placa de iden-

tificação do profissio-

nal de saúde em con-

texto do Serviço de 

Atendimento Perma-

nente Pediátrico 

Nº 7 - Sensibilizar os 
pais sobre a 

importância do brincar 
através da criação um 

folheto informativo 
para pais “Brincar para 
Crescer e Desenvolver” 

 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre os di-
versos tipos de brincar que proporcionam um cor-
reto desenvolvimento; 

• Realização do template do folheto informativo; 

• Apresentação do folheto à enfermeira orienta-
dora e responsável de serviço 

• Pedido de aprovação da direção clínica do ser-
viço para implementação do folheto no serviço 

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Bases de Dados 

Científicas; 

• Manuais 

• Criação da proposta 

de folheto informa-

tivo para pais “Brin-

car para Crescer e 

Desenvolver” 

Nº 8 - Elaborar a 
proposta de um vídeo 

explicativo com o 
objetivo de explicar às 
crianças a pandemia  

• Reunião com a enfermeira orientadora de forma 
a perceber as necessidades do serviço na área do projeto 
de intervenção 

• Realização de pesquisa bibliográfica 

• Reunir com a equipa de Marketing e Formação 
para a participação no vídeo 

• Apresentação do projeto de intervenção à 
equipa de Marketing e Formação 

• Realização de proposta de vídeo institucional 
tendo em conta o objetivo do mesmo. 

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Videoprojector; 

• Material admi-

nistrativo di-

verso; 

• Criação da proposta 

de vídeo explicativo 

sobre a pandemia 

Nº 9 - Elaborar uma 
proposta de livro de 
conto de preparação 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre princi-
pais medos das crianças relativamente à cirurgia  

• Computador; 

• Sala de reunião; 

• Elaboração da pro-

posta de livro de 
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pré-cirúrgica para 
crianças do pré-escolar 

ao escolar 

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre prepa-
ração pré-cirúrgica das crianças e família 

• Realização de proposta de livro de conto de pre-
paração pré-cirúrgica 

• Pedido de aprovação da direção clínica do ser-
viço para implementação do livro de conto 

 

 

 

 

 

 

• Enfermeiro 

coordenador; 

• Equipa For-

mativa; 

• Docente; 

 

• Bases de Dados 

Científicas; 

 

conto de preparação 

pré-cirúrgica 

Nº 10 - Elaborar uma 
proposta de folheto 

informativo de 
preparação pré-
cirúrgica para o 

adolescente e família 

• Realização de pesquisa bibliográfica 

• Apresentação da proposta de folheto informático 
de preparação pré-cirúrgica à enfermeira respon-
sável do serviço e enfermeira orientadora; 

• Pedido de aprovação da direção clínica do ser-
viço para implementação do folheto no serviço 

• Elaboração da pro-

posta de folheto in-

formativo de prepa-

ração pré-cirúrgica 

para o adoles-

cente/família 
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APÊNDICE 3 – Cronograma do PIE 
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APÊNDICE 4 – Proposta de Norma de Atuação “Colaboração da Equipa de 

Enfermagem na Entubação Endotraqueal 
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APÊNDICE 5 – Artigo de Revisão Sistemática da Literatura  
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APÊNDICE 6 – Caixa Mágica 
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APÊNDICE 7 – Parede Mágica  
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APÊNDICE 8 – Questionário “Implementação da Caixa Mágica no SAPP”  
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APÊNDICE 9 – Proposta de Protocolo Normativo “O Brincar Terapêutico Na 

Prestação De Cuidados De Enfermagem À Criança/Adolescente E Família” 
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APÊNDICE 10 – Publicação na revista institucional “Cuidar em Pediatria em 

Contexto de Pandemia” 
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APÊNDICE 11 – Cartão de Identificação 
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APÊNDICE 12 – Folheto Informativo “Brincar para Crescer e Desenvolver” 
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Logotipo da Instituição  
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APÊNDICE 13 – Proposta de Vídeo Explicativo  
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APÊNDICE 14 – Livro de Conto Infantil “A Cirurgia Mágica” 
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Logotipo 
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APÊNDICE 15 – Folheto Informativo “Preparação Cirúrgica – O Que Devo Sa-

ber?” 
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Logotipo 


