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RESUMO 

Título: A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva 

continuidade de cuidados. 

A continuidade de cuidados de saúde representa um papel fundamental tanto no bem-estar 

da criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais e família, assim como na qualidade e 

acessibilidade aos cuidados.  

Na eminência de situações de doença aguda ou de agudização de doença crónica, em que 

se perspetiva a transição para o domicílio, a díade confronta-se com situações que acentuam a 

sua vulnerabilidade. Num sistema de saúde em que objetiva uma significa desarticulação entre 

níveis de prestação de cuidados, torna-se fundamental a implementação de estratégias que 

fomentem a coordenação e integração dos cuidados.  

Com recurso à Metodologia de Projeto e integrando a linha de investigação das 

“necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas”, o projeto alicerça-se 

na implementação e uniformização de práticas que permitam a transmissão de informação 

pertinente entre níveis de cuidados, de forma a promover a continuidade de cuidados.  

Apresenta-se ainda uma análise reflexiva do período formativo em questão, nomeadamente 

no desenvolvimento de competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e de Mestre, pretendendo este relatório divulgar os 

resultados desse percurso.  

Palavras-Chave: Criança/jovem e Família; Necessidades de Saúde Especiais; Continuidade de 

Cuidados de Saúde; Níveis de Prestação de Cuidados de Saúde; Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica.
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ABSTRACT 

Title: Children with special health care needs: promoting an effective continuity of care. 

Continuity of care represent a fundamental role in children with special health care needs 

and theirs family well-being, as well as in quality and accessibility of care. 

In acute illness or exacerbation of chronic disease, with home transition in prospect, 

children and families deal with situations that increase theirs vulnerability. In a Health System 

that include a significant disarticulation between levels of care and sectors, it is essential to 

implement strategies that encourage the coordination and integration of care. 

Using Project Methodology and embracing the investigation line of nursing care needs in 

specific populations, the project is based on the implementation and standardization of practices 

that allow the transmission of relevant information across levels of care, in order to promote 

continuity of care. 

This Report also presents a reflective analysis of this learning period, particularly in the 

development of common and specific skills of Pediatrics Specialist Nurse skills Master's, as 

well as intending to disseminate the results of this path.  

Keywords: Children and Families; Children with Health Special Care Needs; Continuity 

of Care; Levels of Care; Pediatrics Nursing. 
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INTRODUÇÃO  

O presente Relatório de Estágio é elaborado no âmbito da Unidade Curricular Relatório, 

do Curso de Mestrado em Enfermagem, na área de especialização de Enfermagem em Saúde 

Infantil e Pediátrica, ministrado em associação, integrando: a Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Setúbal; a Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus da 

Universidade de Évora; a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja; a Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre; e a Escola Superior de Saúde Dr. 

Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.  

A sua concretização tem como finalidade a identificação, descrição e análise das 

aprendizagens, de um ponto de vista reflexivo, associadas ao desenvolvimento de competências 

do Enfermeiro Especialista (EE), do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica (EEESIP) e de Mestre. Estas tiveram lugar no decorrer do Estágio Final, em 

contexto de prática clínica, e cujos objetivos de aprendizagem pressupuseram: a evidência de 

capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; a fundamentação das decisões com base 

nas teorias de enfermagem e na melhor evidência científica disponível; a descrição, avaliação, 

desenho e implementação de um projeto; e a apresentação de um relatório, com subsequente 

discussão em provas públicas (Instituto Politécnico de Beja, IPB, 2020).  

Este Relatório inclui, tal como preconizado, o Projeto de Intervenção (PI), desenvolvido 

no âmbito do Estágio Final e que embora tenha sido produzido ao longo de todos os períodos 

de estágio, nos diversos contextos, a sua operacionalização ocorreu no Serviço de Urgência 

Pediátrica. Este último deteve como objetivo primordial a promoção da continuidade de 

cuidados de saúde em crianças/jovens com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) e família, 

na transição do ambiente hospitalar para o domicílio, recorrendo à transmissão de informação 

pertinente, de uma forma eficaz, entre níveis de cuidados de saúde. Alicerçados na Metodologia 

de Projeto, pretendemos dar resposta a um problema identificado no serviço em questão e do 

qual decorreu uma necessidade, simultaneamente apontada e validada pela equipa de 

enfermagem, que se prendeu na ausência de medidas e de práticas uniformizadas que 

favorecessem a continuidade de cuidados de saúde após a alta clínica, num grupo que apresenta 
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particular vulnerabilidade, as crianças/jovens com NSE. Seguiu, portanto, a linha de 

investigação associada às necessidades de cuidados de enfermagem em populações específicas.  

As crianças/jovens com NSE são comummente definidas como os indivíduos que têm ou 

apresentam maior risco de desenvolver doenças crónicas com repercussão do ponto de vista 

físico, comportamental, emocional ou do desenvolvimento, requerendo a abordagem de um 

número significativo de serviços/prestadores de cuidados para além dos geralmente exigidos 

pela população pediátrica. Do amplo universo das NSE destacam-se ainda as crianças/jovens 

com patologias complexas, na medida em que se associa um maior grau de fragilidade e 

limitação funcional, o que acarreta uma ainda maior necessidade dos serviços de saúde e que 

habitualmente resulta no aumento significativo dos custos associados à prestação de cuidados. 

Daqui emerge a pertinência da continuidade e da coordenação de cuidados, que implicam a 

implementação de estratégias e de ações centradas na criança/jovem e na família, orientadas 

para a avaliação e projetadas para dar resposta às necessidades da díade. Estas têm em 

consideração os referidos aspetos clínicos, sociais, comportamentais, desenvolvimentais, assim 

como as necessidades educativas e de apoio financeiro, recorrendo a meios e recursos 

eficientes, e pretendendo em última instância, alcançar o melhor estado de saúde e bem-estar 

possível da criança/jovem e família, dentro e entre sistemas (National Academy for State Health 

Policy, NASHP, 2020).  

Estabelece o Código Deontológico do Enfermeiro, no atual Artigo 104º, referente ao 

direito da pessoa ao cuidado, particularmente na alínea d), que o enfermeiro assume o dever de 

assegurar a continuidade de cuidados, da qual decorre a impreterível necessidade de registar 

todas as ações e intervenções levadas a cabo, “sendo de realçar que a continuidade dos cuidados, 

creditada pela realização de um plano terapêutico proposto, pode ser perspetivada como 

continuum no tempo (…) com recurso à informação recolhida (…) entre instituições e níveis 

de cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, OE, 2015, p. 70).   

Neste sentido, para a elaboração do PI, alicerçámo-nos na Teoria das Transições de Afaf 

Meleis. Esta prevê que tanto a admissão como a alta possam ser consideradas, em determinada 

instância, como experiências de transição, sendo que é na aproximação do momento da alta que 

se torna possível preparar a continuidade de cuidados. A sua consecução depende de ações 

levadas a cabo por um extensível período de tempo e implica o desenvolvimento de estratégias 
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de coping. A intervenção de enfermagem foca-se, neste intuito, na promoção de transições 

saudáveis que objetivem o bem-estar dos indivíduos e famílias e permitam o desenvolvimento 

de habilidades para lidar com as experiências de transição. Tanto a criança/jovem com NSE 

como a família vivenciam uma significativa variedade de transições na sequência das situações 

de doença aguda ou de agudização da doença crónica que motivam a ida ao serviço de urgência, 

pelo que é fundamental que o enfermeiro, nomeadamente o EEESIP, se debruce sobre as 

experiências de transição dos seus utentes e famílias, favorecendo a adaptação às novas 

realidades e garantindo o apoio continuado ao longo de todo o processo (Meleis, 2010).  

Relativamente à metodologia de trabalho utilizada, e tal como referimos, recorremos à 

Metodologia de Projeto, na medida que esta se centra “num problema real identificado e na 

implementação de estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução. Esta metodologia 

através da pesquisa, análise e resolução de problemas reais do contexto é promotora de uma 

prática fundamentada e baseada em evidência.” (Ruivo et al., 2010, p. 2). Determinando a 

Metodologia de Projeto o trajeto para a resolução de problemas, em equipa, pudemos 

conceptualizar cada uma das fases do PI, desde a elaboração do diagnóstico de situação, 

planificação e posterior execução das atividades, terminando na avaliação e na divulgação de 

resultados obtidos numa relação estreita com o vários elementos da equipa de enfermagem, 

procurando assegurar um dinâmica constante entre a teoria e a prática, adaptada à realidade e 

ao contexto concreto (Ruivo et al., 2010). 

Tendo em consideração todos os aspetos anteriormente mencionados, nomeadamente a 

metodologia de trabalho, linha de investigação, temática em estudo e em particular o 

desenvolvimento de competências comuns do EE, específicas do EEESIP e de Mestre, 

definimos como objetivo geral deste Relatório:  

•Clarificar o processo de desenvolvimento de competências na área de especialização de 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (ESIP), decorrente da concretização do Estágio 

Final e do desenvolvimento de um PI com base na Metodologia de Projeto.  

Do qual decorrem como objetivos específicos: 
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•Analisar reflexivamente os conhecimentos e aprendizagens adquiridos e o seu papel no 

desenvolvimento de competências especializadas na prestação de cuidados à 

criança/jovem e família, em contexto prático;  

•Fundamentar o PI, centrado numa temática de relevo da prestação de cuidados à 

criança/jovem e família, em evidência científica pertinente, fomentando o 

desenvolvimento da enfermagem, enquanto disciplina; 

•Clarificar os contributos para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, 

devidamente fundamentados nos princípios éticos e deontológicos da enfermagem 

enquanto profissão; 

•Divulgar os resultados do percurso formativo através da redação de um Relatório, com 

subsequente discussão em prova pública.  

O presente Relatório de Estágio encontra-se dividido em capítulos e subcapítulos, 

designadamente: a introdução, onde se expõe a temática a abordar e a definição de objetivos; o 

enquadramento conceptual, que apresenta os constructos teóricos nos quais nos 

fundamentámos, assim como os contributos da evidência científica e de documentos de 

referência para a disciplina e para a profissão em relação à temática em estudo; o 

enquadramento do Estágio Final, onde se caracterizam os diversos locais de estágios e se 

descreve reflexivamente o percurso e as atividades desenvolvidas com vista ao 

desenvolvimento de competências; o PI, que enuncia as respetivas etapas preconizadas; o 

desenvolvimento de competências comuns do EE, específicas do EEESIP e de Mestre, com 

recurso ao pensamento crítico e reflexivo; e por último as considerações finais, onde se analisa 

a consecução dos objetivos definidos,  as transformações e se perspetivam os horizontes futuros.  

A produção textual desde documento foi concretizada em conformidade com as normas 

gramaticais definidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, atualmente em vigor, e 

as referências bibliográficas elaboradas à luz das regras de referenciação de autores da 

American Psychological Association, 7th Edition. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL  

A enfermagem fundamenta-se na abordagem às respostas humanas perante o processo de 

saúde/doença, integrando não só os dados objetivos como os da experiência subjetiva dos 

indivíduos, aplicando conhecimentos científicos que permitam o estabelecimento de uma 

relação terapêutica e objetivando a condução ao melhor estado de saúde possível. A prática 

baseada na evidência é, desta forma, uma ferramenta de extrema importância que completa o 

processo de enfermagem, como método de identificação e de implementação de soluções para 

um problema, na medida em que favorece o recurso ao pensamento crítico e ao conhecimento 

existente na tomada de decisão. A integração das evidências à componente prática e à 

experiência clínica, permite uma prestação de cuidados particularmente dirigida às 

necessidades da pessoa (Hockenberry & Wilson, 2014).  

Nesta linha de pensamento, desenvolvemos um enquadramento conceptual, alicerçado na 

evidência científica mais atual, referenciais teóricos de enfermagem e documentos reguladores 

da profissão, em relação à temática e à linha de investigação em estudo. Pelo que abordamos 

neste capítulo: as peculiaridades da criança/jovem com NSE e família; conceptualizamos a 

temática à luz da Teoria das Transições; e clarificamos a importância e a pertinência da 

continuidade de cuidados de saúde neste âmbito, que por sua vez se sustenta nos Cuidados 

Centrados na Família (CCF).  

 

1.1. A Criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais e Família 

Entende-se como NSE qualquer limitação do ponto de vista físico, mental, sensorial, 

comportamental, cognitivo, emocional, ou de desenvolvimento, que requeira tratamento 

médico, intervenção dos serviços de saúde e/ou utilização de serviços/programas especializados 

ou diferenciados. Esta condição pode ser congénita, pode surgir ao longo do desenvolvimento 

ou ainda ser adquirida através de determinada patologia, trauma ou causa ambiental, sendo que, 
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pode impor limitações na gestão do autocuidado, ou resultar em limitações substanciais em 

determinada atividade de vida (American Academy of Pediatric Dentistry, 2020).  

Do Inquérito Nacional de Saúde Infantil, desenvolvido nos Estados Unidos da América 

entre 2011/2012 e dada a vasta lista de condições que as crianças/jovens podem apresentar, 

constituiu-se um conjunto de 18 condições comuns, com um peso significativo na sociedade, 

em relação às NSE, conforme exposto na Tabela 1.  

Tabela 1 - Lista das condições crónicas mais comuns de acordo com o Inquérito Nacional de Saúde Infantil 

realizado nos Estados Unidos da América entre 2011/2012 

NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS 

Dificuldade de aprendizagem Perturbação da linguagem 

Perturbação de hiperatividade e défice de 

atenção 
Síndrome de Tourette 

Depressão Asma 

Ansiedade Diabetes 

Alterações do comportamento Epilepsia/episódios convulsivos 

Perturbações do espetro do autismo Perturbação da audição 

Atraso no desenvolvimento Perturbação da visão 

Défice intelectual Alterações ósseas, articulares ou musculares 

Paralisia Cerebral Lesão cerebral ou concussão 

Fonte: (Child and Adolescent Health Measurement Initiative, 2013) 

Ainda neste contexto, quando de trata de crianças/jovens com NSE, um importante 

subgrupo a considerar, tendo em conta a maior complexidade do ponto de vista clínico, que se 

operacionaliza em limitações funcionais e necessidades de recursos frequentemente mais 

específicos, são as crianças/jovens com condição crónica complexa ou condição de saúde 

complexa. Atualmente e de forma particular, o número de crianças/jovens incluídos neste 

subgrupo tem vindo a crescer, podendo-se associar ao aumento da taxa de sobrevivência de 
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recém-nascidos prematuros, com anomalias congénitas ou determinadas condições crónicas, 

que por sua vez exigem tratamentos mais complexos e intensivos e da qual resulta um inevitável 

aumento da taxa de complicações durante a infância com subsequente necessidade de 

intervenção médica e de enfermagem. Independentemente dos diagnósticos subjacentes, 

crianças/jovens com situações de saúde complexas, partilham a necessidade de maior 

mobilização de recursos, hospitalares e da comunidade, nomeadamente de 

tecnologia/dispositivos médicos e recursos farmacológicos, para assegurar uma qualidade de 

vida aceitável à díade criança/jovem e família. Para além disto, encontra-se ainda implícito um 

risco acrescido de internamentos hospitalares, frequentes e prolongados, assim como uma 

recorrência frequente aos serviços de saúde, de forma não programada (Cohen et al., 2011). 

Embora estas crianças/jovens representem menos de 1% do total de indivíduos com idade 

inferior a 18 anos, nos Estados Unidos da América, estima-se que sejam responsáveis por: cerca 

de 30% dos custos referentes ao universo global dos serviços prestadores de cuidados em 

contexto pediátrico; 86% dos custos quando particularizando nos cuidados hospitalares; 56% 

dos internamentos  em idade pediátrica, assim como a 82% do tempo de permanência no 

hospital (Murphy et al., 2020).  

Neste sentido, atualmente, para além de se verificar um aumento considerável do número 

de crianças que, dado o seu nível de dependência, decorrente de “situações de doença crónica, 

de deficiência/incapacidade, ou ainda de vigilância de saúde, acrescem as exigências relativas 

à garantia da qualidade de vida dessas crianças e famílias, as quais requerem a organização dos 

sistemas de apoio que devem ser proporcionados de modo continuado com o objetivo da 

promoção de um desenvolvimento infantil sustentado, bem como de prevenção de fatores de 

risco que possam obstaculizar esse desenvolvimento.” (OE, 2011, pp. 66–67).  

A impreterível necessidade de cuidados de suporte especializados, de forma contínua, 

conduz inevitavelmente ao aumento da vulnerabilidade das crianças/jovens com NSE e 

famílias. É frequente que, em grande parte das situações associadas a condições de saúde mais 

complexas, possa existir um maior risco de problemas comportamentais ou emocionais, que se 

repercute nas atividades e oportunidades de desenvolvimento e no aproveitamento escolar. É 

ainda comum que se associe, nestas famílias: taxas significativas de absentismo laboral; 
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dificuldades financeiras e isolamento social; assim como uma sobrecarga emocional e física 

decorrente dos cuidados que prestam a essas crianças/jovens (Hockenberry & Wilson, 2014).  

Um dos momentos críticos no processo de saúde/doença destes indivíduos, para além das 

situações não expectáveis de doença aguda, é a exacerbação dos sintomas físicos associada à 

própria doença crónica e que muitas vezes implica intervenção dos serviços de saúde e 

reinternamentos constantes. É frequente que a criança não volte ao seu nível de funcionalidade 

anterior, o que implica uma nova adaptação das famílias em relação à satisfação das 

necessidades e aos esquemas de cuidados instituídos (Hockenberry & Wilson, 2014).  

 

1.2. Teoria das Transições 

Na perspetiva de Fawcett, o conhecimento em enfermagem compreende uma estrutura 

holárquica, na medida em que é composto por 5 elementos com diferentes níveis de abstração, 

nomeadamente: metaparadígmas, filosofias, modelos conceptuais, teorias e indicadores 

empíricos. Particularizando nas teorias, como quarto componente da estrutura holárquica do 

conhecimento, estas definem-se como “um conjunto organizado de informações coerentes e 

articuladas com as questões de interesse de uma disciplina.” (Nunes & Poeira, 2021, p. 130). 

Estas podem corresponder a: “grandes teorias”, que derivando de um modelo conceptual são 

mais abstratas e gerais e consideram um maior número de fenómenos do próprio modelo; ou a 

“teorias de médio alcance”, que para além de poderem servir de base às primeiras, abarcam um 

número limitado de fenómenos ou aspetos da realidade. No seu todo, permitem “especificar e 

aprofundar o fenómeno associado ao modelo conceptual, oferecendo a interpretação dos 

comportamentos, situações e acontecimentos que este compreende, através de uma estrutura 

específica e concreta (Santos, 2009).” (citado por Nunes & Poeira, 2021, p. 130). 

Precisando nas teorias de médio alcance e considerando que abordam fenómenos e 

conceitos específicos que refletem a prática, Afaf Melleis introduz as transições enquanto 

estrutura conceptual. Esta teoria fundamenta-se nos diferentes tipos e padrões de transição 

como referência na identificação dos limites da enfermagem, no refinamento dos fenómenos de 
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interesse da disciplina, no estabelecimento de prioridades e no planeamento e execução de 

intervenções de enfermagem (Meleis, 2010; Meleis et al., 2000).  

Uma transição, na perspetiva de Meleis, caracteriza-se como uma mudança no estado de 

saúde, nas relações, nas expectativas ou nas habilidades dos indivíduos. Obedece, de um modo 

geral, a uma estrutura que comporta três fases: a entrada, a passagem e a saída, sendo que 

implica que a pessoa atinja um período de menor rutura e/ou maior estabilidade que outrora, 

resultando num determinado nível de crescimento. Enquadra-se como uma oportunidade para 

melhorar o bem-estar, uma vez que na eminência da exposição ao risco de doença, a pessoa 

desencadeia um processo de transição. A estes momentos de transição impõe-se um 

determinado nível de vulnerabilidade, que decorre das experiências e interações pessoais assim 

como das condições ambientais que confrontam os indivíduos com potenciais danos, processos 

de recuperação longos e problemáticos e inadequação do desenvolvimento de estratégias de 

coping. (Meleis, 2010).  

Estas correspondem a processos complexos, multidimensionais que abarcam experiências 

com várias propriedades identificadas como: a consciência; o envolvimento; a mudança e a 

diferença; o intervalo de tempo; e os pontos e eventos críticos. Considerando que a enfermagem 

perspetiva os seres humanos como seres ativos que têm determinada perceção e atribuem um 

certo significado às situações de saúde/doença, é de relevar que essas perceções e significados 

influenciem e sejam influenciados pelas condições em que uma transição ocorre. Desta forma, 

para compreender as experiências dos indivíduos e das famílias durante as transições, é 

imperativa a interpretação das circunstâncias pessoais e ambientais que podem facilitar ou 

dificultar um processo de transição saudável, na medida em que estas influenciam 

proporcionalmente os resultados dessa transição (Meleis et al., 2000). 

As transições advêm e operacionalizam-se, simultaneamente, em: mudanças na vida, no 

processo saúde-doença, nas relações e nos ambientes nas quais a pessoa e a família estão 

inseridos. Cabe aos enfermeiros, enquanto profissionais que prestam particular atenção às 

mudanças e às exigências que as transições comportam na vida dos clientes e das famílias, 

prepará-los para transições eminentes e apoiá-los no processo de aprendizagem de novas 

habilidades relacionadas com as suas experiências. É frequente que os enfermeiros se deparem 

com diferentes tipos de transição, nomeadamente: desenvolvimentais, quando ocorrem 
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alterações no ciclo de vida; situacionais, quando há alterações nos papéis desempenhados; 

saúde/doença, quando há alteração do estado de bem-estar; ou organizacionais, na sequência de 

alterações de índole social, política ou económica. Os padrões de transição introduzem ainda a 

peculiaridade de o indivíduo e família experienciarem uma única ou múltiplas transições, que 

por sua vez podem ocorrer de forma sequencial ou em simultâneo (Meleis, 2010).  

As transições entram particularmente no domínio da enfermagem quando se referem a 

situações de saúde/doença, ou quando à transição se associam determinados comportamentos 

relacionados com a saúde dos indivíduos. No que diz respeito aos episódios de doença aguda 

ou de agudização da doença crónica das crianças/jovens com NSE, tratam-se de transições 

inerentes ao processo de saúde/doença. É de salientar que às transições de saúde/doença 

associam-se as respostas dos indivíduos e das famílias aos problemas de saúde, assim como às 

ações levadas a cabo tendo em conta os potenciais ou reais problemas. Cabe ao enfermeiro a 

implementação de estratégias e intervenções que forneçam as condições para uma transição 

saudável, neste caso da criança/jovem e família (Meleis & Chick, 1986).  

A partir do momento em que os indivíduos e famílias tomam conhecimento de um 

determinado diagnóstico com o qual poderão ter de lidar por longos períodos ou mesmo durante 

o resto da vida, e considerando ainda que daí podem resultar determinadas condições 

específicas, transitórias ou definitivas, estes transitam por vários processos que exigem 

cuidados específicos e direcionados para as suas necessidades nas diferentes fases e períodos-

chave. É criterioso que os enfermeiros avaliem e identifiquem por um lado as respostas que 

surgem durante estes processos, e por outro, a forma como essas respostas influenciam a díade, 

a família alargada e a comunidade, com o intuito de planear e instituir cuidados devidamente 

individualizados e de qualidade. Em contexto prático isto deve exprimir-se através de cuidados 

que evidenciem continuidade e se foquem na família e no seu bem-estar. Daqui decorre, por 

sua vez, o cuidado transacional, que visa a garantia da continuidade de cuidados de saúde 

procurando prevenir qualquer situação potencialmente evitável à medida que os indivíduos e 

famílias passam de um nível de cuidados para outro, comportando vários prestadores e/ou 

configurações de cuidados (Meleis, 2010). 

É ainda imprescindível, enquadrando-se como uma das metas da intervenção de 

enfermagem, determinar quais as crianças/jovens e famílias que correm maior risco de ver o 
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seu bem-estar comprometido na sequência dos efeitos de uma determinada crise, com o intuito 

de promover e disponibilizar um sistema de apoio efetivo e contínuo que permita o 

desenvolvimento e a adaptação de habilidades para a sua resolução (Hockenberry & Wilson, 

2014).  

 

1.3. Continuidade de Cuidados de Saúde 

Atualmente, a existência de uma maior variedade de recursos disponíveis permite que 

crianças/jovens com NSE possam, em ambiente domiciliar, concluir ou manter determinadas 

intervenções, e que, anteriormente, apenas poderiam ser realizadas em contexto hospitalar. 

Condições  como: necessidade de aporte de oxigénio suplementar, traqueostomia com ou sem 

necessidade de suporte ventilatório, alimentação entérica, perfusões endovenosas ou regimes 

farmacológicos complexos não são hoje um impeditivo da continuidade de cuidados em 

ambiente domiciliar (Elias et al., 2012). 

A necessidade de um planeamento da alta que considere as particularidades da 

criança/jovem e família, nomeadamente quando há ainda necessidade de cuidados é 

“fundamental para reduzir o tempo de internamento e o número de readmissões, mas também 

para assegurar o sucesso da reorganização e adaptação da criança e família face à nova 

situação.” (OE, 2011, p. 61).  

O mesmo autor evidencia ainda que quando se trata de crianças com doença crónica há 

uma maior exigência da comunidade em relação à eficácia dos cuidados prestados, assim como 

“na preparação e acompanhamento dos pais para que possam cuidar da criança em casa” (p. 

67), pelo que “É necessário investir no processo de comunicação entre os diferentes níveis de 

prestação de cuidados para que a continuidade no domicílio se processe de modo eficiente e 

fácil” (p. 78). 

No entanto, os recursos muitas vezes necessários nem sempre são mobilizados de forma 

eficaz ou atempada, não são acessíveis ou não são coordenados. Isto contribui para uma quebra 

ou desconexão progressiva com os sistemas de apoio, não conseguindo os profissionais prevenir 
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ou evitar algumas dificuldade e desafios experienciados pelas famílias, resultando muitas vezes 

em mal-entendidos, dúvidas, preocupações financeiras e perceção de um processo inadequado 

de suporte e encaminhamento (Health Resources and Services Administration, HRSA, 2012). 

Emerge a relevância de uma efetiva continuidade e coordenação de cuidados de saúde, 

particularmente nas crianças/jovens com NSE e família, pois, ao contrário do adulto, acarretam 

um maior número de serviços/entidade prestadoras de cuidados e de especialidades médicas, 

sendo-lhes ainda inerente uma mudança continua do estado de saúde associada ao crescimento 

e à maturação (NASHP, 2020). 

A continuidade e a coordenação do cuidado estão intimamente relacionadas. A 

continuidade permite a coordenação de cuidados e vice-versa, sendo fundamental este 

sinergismo na criação de condições que apoiem interações contínuas e interdisciplinares. A 

continuidade fornece uma base sólida para o estabelecimento de uma relação de confiança entre 

prestadores e fundamenta uma tomada de decisão partilhada. Tanto a continuidade quanto a 

coordenação de cuidados se unem e são cruciais na operacionalização de cinco estratégias que 

permitem o cuidado centrado na pessoa, neste caso em particular, na criança/jovem, 

nomeadamente: o envolvimento e a capacitação das pessoas e da comunidade; o fortalecimento 

da governança e da responsabilidade; a criação de um ambiente seguro que permita o 

crescimento de todos os elementos envolvidos; a coordenação de serviços inseridos em vários 

níveis de cuidados de saúde; e a restruturação e reorientação do modelo de cuidados (World 

Health Organization, WHO, 2018).  

A WHO (2018) introduz ainda quatro domínios de intervenções que permitem alcançar a 

continuidade de cuidados de saúde, explanadas na Tabela 2.  
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A estratégia de coordenação e continuidade de cuidados fundamenta-se, portanto, na 

premissa da equidade em saúde, na medida em que todas as crianças devem ter as mesmas 

oportunidades para alcançar o seu máximo potencial de saúde, não devendo nenhuma barreira 

impedir que quer as crianças, quer as famílias, atinjam esse potencial. As atividades de 

coordenação de cuidados, deverão, portanto, ter como objetivo a redução das barreiras de acesso 

aos cuidados, integrando os serviços disponíveis com base nas necessidades identificadas da 

criança e da família, o que resulta na redução da sua duplicação, e aumenta, proporcionalmente, 

a sua utilização de forma preventiva e planeada (NASHP, 2020). 

É de salientar que embora os profissionais sejam o elemento fundamental na integração e 

coordenação de cuidados, é imperativa a valorização do papel da família nas decisões, sendo 

CONTINUIDADE 

INTERPESSOAL

•Relação
contínua e de
confiança entre
profissionais,
utente e família;
•Prestadores e
profissionais de
referência em
todas as
necessidades de
cuidados;
•Cuidados
adaptáveis,
fléxiveis mas
consistentes e
contínuos;
•Cuidados
individualizados
que considerem a
cultura, as crenças
e as influências
familiares.

CONTINUIDADE 

LONGITUDINAL

•Planeamento
da alta desde a
admissão;
•Profissionais
de referência
em todos os
níveis de
cuidados;
•Definição de
elos de ligação e
de estratégias
de
referenciação
entre
profissionais;
•Profissional
conector na
comunidade;
•Mobilização de
recursos que
incluem os
serviços sociais.

CONTINUIDADE 

DA GESTÃO

•Gestão de caso nas
entidades e serviços
prestadores;
•Colaboração e
cuidados
partilhados pela
equipa
interdisciplinar;
•Identificação de
situações e de
utentes de alto risco;
•Monitorização
proativa e contínua
das situações
crónicas;
•Integração das
prespetivas e
recomendações dos
vários prestadores no
planeamento de
cuidados.

CONTINUIDADE 
DA 

INFORMAÇÃO

•Comunicação
ativa entre os
profissionais,
utente e família;
•Partilha de
informação
entre os vários
serviços
prestadores de
cuidados e
respetivos
profissionais;
•Registos e
informações
clínicas
partilhados;
•Protocolos
padronizados
em todos os
contextos do
cuidado.

Fonte: (WHO, 2018) 

Tabela 2 - Abordagens e intervenções para alcançar a continuidade de cuidados de saúde 
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particularmente importante a sua capacitação na satisfação das necessidades especiais da 

criança e da unidade familiar (Hockenberry & Wilson, 2014). 

Juridicamente estabelece a alínea 2 da Base 22 da Lei de Bases da Saúde, definida pela Lei 

nº 95/2019 de 04 de setembro, alusiva ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), que a “A 

organização e funcionamento do SNS sustenta-se em diferentes níveis de cuidados e tipologias 

de unidades de saúde, que trabalham de forma articulada, integrada e intersectorial.” 

(Assembleia da República, AR, 2019, p. 62). Ao passo que, a Carta da Criança Hospitalizada, 

divulgada pelo Instituto de Apoio à Criança (IAP, 2008), define não só que “A admissão de 

uma criança no Hospital só deve ter lugar quando os cuidados necessários à sua doença não 

possam ser prestados em casa, em consulta externa ou em hospital de dia.” (p. 6), mas também 

que “A equipa de saúde deve estar organizada de modo a assegurar a continuidade dos cuidados 

que são prestados a cada criança.” (p. 14). 

Como pilar fundamental da continuidade de cuidados e com o intuito de garantir a 

utilização eficiente dos recursos existentes na comunidade, emerge a comunicação e a 

articulação entre Cuidados de Saúde Primários (CSP) e os cuidados Hospitalares, na medida 

que “A utilização de instrumentos de partilha de informação instituídos é um fator facilitador 

da comunicação e articulação entre diferentes níveis de cuidados” (OE, 2011, p. 80).  

São habitualmente reconhecidos em Portugal, no setor da saúde, três níveis de prestação 

de cuidados saúde que estruturam a oferta, nomeadamente: primária, secundária e terciária. 

Definem-se os CSP como os cuidados de primeiro nível, apresentando como elementos 

estruturantes: o facto de corresponderem ao primeiro contacto; serem longitudinais, pois 

incluem todas as fases do ciclo de vida; serem compreensivos, prestando cuidados de forma 

global e holística; e devendo garantir a coordenação/integração com os restantes níveis. Por sua 

vez, os cuidados secundários representam um “conjunto de ações de prevenção, diagnóstico e 

tratamento realizadas (…) na fase aguda da doença, cujos episódios se caracterizam pela 

necessidade de intervenções especializadas, exigindo o recurso a meios/recursos com 

tecnologia diferenciada. Habitualmente são prestados em unidades hospitalares e resultam em 

episódios de curta duração.” (Lopes et al., 2014, p. 22). Já os cuidados de nível terciário, mais 

direcionados para os cuidados continuados, “designam o conjunto de intervenções sequenciais 

de saúde e/ou apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centrado na recuperação global 
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entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover 

a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa” (Entidade Reguladora da Saúde, ERS, 

2011, p. 13). 

Dada a necessidade de assegurar um interligação entre os diversos níveis de cuidados de 

saúde, particularmente entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, com o intuito de 

favorecer acessibilidade, preconiza-se que “a comunicação entre os diversos níveis de cuidados 

seja constante e progressiva, podendo passar pela realização de ações de formação conjuntas 

(…), pela criação de protocolos de referenciação com a definição de critérios claros e de 

interlocutores em cada nível de cuidados, bem como de mecanismos eficazes de transmissão da 

informação.” (ERS, 2011, p. 14).  

Desta forma, a continuidade e coordenação de cuidados, apresentam ainda maior impacto 

quando as intervenções são concretizadas de forma integral e não fracionada, recomendando-

se um modelo que sustente a convergência dos cuidados, preferencialmente para os CSP. 

Impõem-se oito prioridades: a continuidade de cuidados com profissionais dos CSP, que atuem 

como elementos de referência pois mantém contacto contínuo com os utentes e famílias; a 

multidisciplinaridade da tomada de decisão e do planeamento de cuidados, que garantam um 

planeamento centrado no indivíduo, família e cuidadores; a gestão de caso, que favoreça a 

avaliação, procura e planeamento de cuidados coordenados e que integre os serviços/recursos 

necessários, nomeadamente em indivíduos com necessidades de saúde complexas; serviços 

interligados, que se dirijam preferencialmente para um ponto de acesso, independente da 

necessidade de múltiplos profissionais ou de apoios; cuidados transitórios/mediadores, que 

facilitem a transição do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, aumentando a 

qualidade dos cuidados; um atendimento integral, que vise a coordenação de cuidados e permita 

a antecipação de situações de crise, implicando o envolvimento de profissionais que 

comuniquem e partilhem informações eficazmente; tecnologias de apoio à continuidade de 

cuidados, como ferramentas ou plataformas que permitam o intercâmbio de informações; e o 

desenvolvimento de competências nos profissionais envolvidos, que permita a aquisição de 

habilidades e confiança, na garantia do sucesso de uma efetiva continuidade de cuidados 

(WHO, 2018).  
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Ao enfermeiro, enquanto elemento com responsabilidade na gestão das organizações de 

saúde, incumbe-lhe a promoção de políticas organizacionais que fomentem o estreitamento da 

relação entre serviços e entidades que prestam cuidados à criança/jovem e família, procurando, 

portanto, “Garantir a articulação e a partilha de informação entre serviços e níveis de cuidados, 

de forma a assegurar a continuidade dos cuidados” (OE, 2011, p. 83). Particularizando nos 

serviços e nas práticas hospitalares, é de ressalvar que embora se verifique que “a carta de Alta 

de Enfermagem constituiu um instrumento indispensável, uma vez que veicula informação 

relevante que permite a continuidade de cuidados. O envio da carta de alta de enfermagem não 

dispensa o contacto telefónico ou presencial em situações de crianças com necessidade de 

cuidados” (OE, 2011, p. 80).  

 

1.3.1. O Cuidado centrado na família 

A continuidade de cuidados enquadra-se frequentemente como um processo 

presumivelmente desafiante, em especial nos ambientes de cuidados que prevejam situações de 

doença aguda, como é o caso dos serviços de urgência, dada a dificuldade em estabelecer 

relações e identificar necessidades. Para o colmatar é imperativo o estabelecimento de uma 

comunicação ativa entre os profissionais destes serviços e os elementos de referência para 

criança/jovem e família, como é o caso do enfermeiro de família. Isto permite em última 

instância o estabelecimento de um plano de cuidados consistente, flexível e capaz de evitar 

ocorrências prejudiciais para o bem-estar da díade. Deve, portanto, recorrer-se aos CCF, com o 

objetivo de manter a integridade do papel de liderança da família, apoiando-a nos momentos de 

crise, tendo em especial atenção que é habitual que muitos pais, quando confrontados com 

determinadas experiências insatisfatórias e não expectáveis, desenvolvam sentimentos 

inadequados de frustração e de fracasso, conduzindo a um desempenho ineficaz do papel 

parental (Hockenberry & Wilson, 2014).  

Neste sentido, a relação de parceria que se estabelece entre as crianças/jovens, família e o 

enfermeiro, adquire ainda vez mais relevo dado o papel privilegiado que estes últimos 

desempenham na adaptação aos desafios de saúde com que a díade se depara após a alta 

hospitalar, devendo o último intervir no sentido de favorecer a qualidade de vida em todos os 
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intervenientes. Evidencia-se ainda neste paradigma da continuidade de cuidados de saúde, a sua 

atuação na promoção da qualidade e na acessibilidade aos cuidados, que “pressupõe um 

processo de cuidados continuados e centrados na unidade familiar” (OE, 2011, p. 71).  

O sucesso da intervenção do enfermeiro decorre da existência e adequação das habilidades 

parentais, pelo que quando se pretende avaliar necessidades de saúde das crianças/jovens é 

imprescindível o estabelecimento de uma adequada articulação com os pais/cuidadores. Estes 

são os verdadeiros especialistas na promoção dos cuidados aos seus filhos. Deve, portanto, 

estabelecer-se uma comunicação aberta, honesta e culturalmente sensível, assim como um 

processo de negociação efetivo entre a díade e o enfermeiro, procurando em última instância 

formar parcerias eficazes, seguras e que prevejam uma tomada de decisão partilhada 

(Hockenberry & Wilson, 2014). 
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO FINAL: CONTEXTOS E 

PERCURSO 

No que concerne ao Estágio Final, a escolha dos locais de estágio foi concretizada tendo 

em perspetiva não apenas o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e humanas, 

inerentes ao exercício profissional da prática especializada em ESIP, mas, sobretudo, com o 

intuito de conciliar os interesses pessoais e o anseio pelo envolvimento em contextos distintos 

da prestação de cuidados à criança/jovem e família.  

Dada a anterior experiência profissional, correspondente à prestação de cuidados num 

Serviço de Internamento de Pediatria, maioritariamente médico, assim como numa Unidade de 

Cuidados Especiais Neonatais, integrando os dois Serviços a mesma equipa de enfermagem, 

foi possível obter creditação de competências relativas ao Estágio I, tendo esta sido concedida 

pelo IPB (2019) com base no Regulamento nº 182/2019 de 2 de fevereiro e cuja deliberação do 

júri é apresentada no Anexo I. O Estágio I, inserido no 2º semestre do atual Curso de Mestrado 

em Enfermagem correspondeu, portanto, ao contexto referente ao Serviço de Internamento de 

Pediatria.  

Dirigindo-nos novamente para o Estágio Final, inserido no 3º semestre do Curso de 

Mestrado em Enfermagem, apresentou uma carga curricular de 648 horas, em tempo de 

trabalho, das quais 336 horas corresponderam ao contacto efetivo e presencial nos locais de 

estágio. Atendendo à necessidade de desenvolvimento de competências no âmbito da vertente 

clínica e de investigação, a avaliação da referida Unidade Curricular foi concretizada por meio 

da ponderação entre as classificações decorrentes da componente clínica (50%), 

correspondentes à prática e que incluiu a auto e heteroavaliação, e a da componente de 

investigação, por meio da realização de um artigo científico (50%). Este último cingiu-se à 

elaboração de uma revisão sistemática de eficácia, cujo objetivo de revisão passou pela 

identificação e síntese da melhor evidência disponível, relacionada com o efeito da 

implementação de estratégias favorecedores de continuidade de cuidados, em contexto 

domiciliar ou de ambulatório, na maximização da saúde da criança/jovem com NSE e cujo 

resumo é apresentado no Apêndice I. 
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O Estágio Final, dividido em três períodos e incorporando três diferentes locais de estágio, 

decorreu entre o dia 01 de março de 2021 e o dia 11 de julho de 2021, cada um contemplando 

112 horas de contacto presencial. O primeiro foi realizado em contexto de CSP, nomeadamente 

numa Unidade de Saúde Familiar (USF), em colaboração com uma Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC), ambas integradas na Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Litoral, entre 01 de março de 2021 e 16 

de abril de 2021. O segundo foi levado a cabo numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

(UCIN) da região centro do país, com data de início a 19 de abril de 2021 e de término a 28 de 

maio de 2021. O último período teve lugar num Serviço de Urgência Pediátrica (SUP), também 

na região centro do país, entre os dias 31 de maio de 2021 e 09 de julho de 2021.  

No presente capítulo, para além de caracterizarmos os referidos locais de estágio, 

identificamos ainda as aprendizagens e as atividades desenvolvidas durante cada um dos 

períodos, de uma forma reflexiva, analisando o seu contributo no desenvolvimento de 

competências, particularmente nas competências específicas do EEESIP, tendo em 

consideração a linha de investigação do PI.  

 

2.1. Unidade de Saúde Familiar e Unidade de Cuidados na Comunidade 

O primeiro período do Estágio Final, tal como mencionado previamente, foi realizado em 

CSP, particularmente numa USF, sendo que colaborámos ainda, em algumas atividades e 

projetos no âmbito de uma UCC, ambas integradas na ARS Centro, ACES Pinhal Litoral, 

durante um período de seis semanas.  

Enquadrando os CSP, estes definem-se como uma peça fulcral no SNS “e assumem, numa 

perspetiva integrada e de articulação com outros serviços para a continuidade de cuidados, 

importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, de prestação de cuidados 

de saúde, e no acompanhamento de qualidade e proximidade às populações” (Ministério da 

Saúde, MS, 2017, p. 3128). No que diz respeito às USF, o estabelecimento do respetivo regime 

jurídico para a sua organização e funcionamento pelo Decreto-Lei nº298/2007 de 22 de agosto, 

veio conceptualizá-las como unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, do ponto 
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de vista individual e familiar, alicerçadas em equipas multiprofissionais e das quais fazem parte 

médicos, enfermeiros e pessoal administrativo (MS, 2017). 

Relativamente à USF onde decorreu o estágio, anteriormente denominada como Unidade 

de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), corresponde a uma Unidade bastante recente, 

com início de atividade em dezembro de 2020. Embora funcionalmente independente, partilha 

fisicamente a mesma infraestrutura, denominada como Centro de Saúde, com uma outra USF, 

a Unidade de Saúde Pública e ainda uma UCC.  

Tratando-se a Unidade em questão de uma USF Modelo A, importa referir que estas se 

configuram em Unidades Funcionais, com autonomia do ponto de vista funcional e técnico. 

Operam de acordo com objetivos contratualizados em termos de acessibilidade, adequação, 

efetividade, eficiência e qualidade, garantindo um conjunto de serviços aos utentes inscritos. 

Enquanto Modelo A, isto significa que se encontram numa “fase de aprendizagem e de 

aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar, (…) que constitui um primeiro 

contributo para o desenvolvimento da contratualização interna” (Administração Central do 

Sistema de Saúde, ACSS, 2021a, s.p.). Em particular tem como missão primordial “a prestação 

de cuidados de saúde com eficiência e qualidade, garantido a acessibilidade, a globalidade e a 

continuidade dos cuidados aos seus utentes” (SNS, 2021c, s.p.). 

 A equipa constituinte da Unidade é composta por sete médicos, sete enfermeiros e quatro 

secretários clínicos/administrativos. O elemento coordenador é um elemento da equipa médica 

e o Conselho Técnico é constituído por um profissional de cada uma das três classes referidas. 

Especificando na equipa de enfermagem, à luz das suas habilitações académicas, esta é 

constituída por quatro enfermeiros de cuidados gerais e três enfermeiros especialistas e mestres 

em enfermagem, nas áreas de especialização de ESIP, Enfermagem de Saúde Comunitária 

(ESC) e Enfermagem Médico-Cirúrgica, respetivamente.  

A USF utiliza como método de trabalho em enfermagem a figura do enfermeiro de família, 

estabelecida pelo Decreto-Lei nº 118/2014 de 11 de agosto, definindo-se como o profissional, 

que na sua área de intervenção, cuida da família como unidade de cuidados, prestando cuidados 

gerais e específicos nas diversas fases da vida do utente e família, quer ao nível da prevenção 

primária, secundária e terciária, quer em articulação e complementaridade com outros 
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profissionais, contribuindo para a ligação da família com os recursos na comunidade e 

proporcionando maior equidade no acesso aos cuidados de saúde (MS, 2014a). Estes 

profissionais, na Unidade em questão, asseguram a prestação de cuidados globais a 12.235 

utentes, atualmente inscritos na Unidade, dos quais 2543 se enquadram na faixa etária entre os 

0 e os 19 anos, correspondendo a 20,8% do total de inscritos (SNS, 2021c). 

Sob orientação de um EEESIP, de um modo geral, colaborámos de forma ativa na 

prestação de cuidados à criança/jovem e família no âmbito do Programa Nacional de Saúde 

Infantil e Juvenil (PNSIJ), Programa Nacional do Rastreio Neonatal (PNRN), assim como no 

Programa Nacional de Vacinação (PNV).  

No que concerne ao PNSIJ cooperámos na vigilância da Saúde Infantil e Juvenil durante a 

realização das consultas de enfermagem, nas principais idades-chave, podendo estas ser 

realizadas autonomamente ou em parceria com o médico de família.  

Dado o atual contexto pandémico verificámos uma considerável redução das consultas de 

vigilância, principalmente durante a idade escolar e a adolescência. Em crianças com 

necessidades especiais, situações de risco ou especial vulnerabilidade manteve-se a necessidade 

de uma intervenção específica e prioritária, não tendo sido permitido o adiamento das consultas, 

procurando assegurar-se a redução das desigualdades no acesso aos serviços de saúde.  

A Informação nº 008/2020 de 26/03/2021 da Direção-Geral da Saúde (DGS) veio reforçar 

a necessidade, durante este período de exceção, de manter a consulta durante a primeira semana 

de vida, no sentido de conservar a concretização dos procedimentos previstos no PNRN, 

nomeadamente o Teste de Diagnóstico Precoce, entre o 3º e o 6º dia após o nascimento. Para 

além deste momento, “As consultas do PNSIJ foram previstas seguindo o calendário do 

Programa Nacional de Vacinação. (…) programadas de forma a serem realizadas na mesma 

deslocação ao serviço de saúde, de modo a evitar deslocações” (DGS, 2020, p. 2). O mesmo 

documento definiu a necessidade de realizar seis consultas até aos 12 meses, excluindo a dos 9 

meses; uma consulta entre os 18 e os 24 meses, privilegiando a dos 18 meses; e uma consulta 

aos 5 anos; sendo que se apelou à necessidade de “ser desenvolvidos todos os esforços para 

cumprir todo o esquema previsto no PNSIJ, recorrendo a formas alternativas, tais como 
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consultas por telecontacto/telemedicina (…), para manutenção e monitorização da saúde da 

população infantil e juvenil durante este período” (DGS, 2020, p. 2).  

Houve necessidade de adaptar as práticas, reorganizar e priorizar as intervenções. As 

consultas de vigilância presenciais em que colaborámos trataram-se, portanto, de momentos 

chave no desenvolvimento do bebé, da criança ou do adolescente, do ponto de visto do 

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, alimentar e da escolaridade, tentando-se 

imperativamente harmonizar a concretização destas consultas com o esquema cronológico 

definido pelo PNV, tal como preconizam as linhas mestras do PNSJI (DGS, 2013). Nas faixas 

etárias não abrangidas pelo PNV, verificou-se uma acentuada redução dos contactos 

presenciais, ainda que à data não existissem dados mensuráveis definidos, pelo que se procurou 

colmatar esta realidade com o aumento dos contactos não presenciais, quer por via telefónica 

quer por correio eletrónico.  

Tratando-se a criança/jovem de um indivíduo em contínuo desenvolvimento do ponto de 

vista motor, cognitivo, emocional e social, importa referir que “O desenvolvimento psicomotor 

é um processo dinâmico e contínuo, sendo constante a ordem de aparecimento das diferentes 

funções. Contudo, a velocidade de passagem de um estadio a outro varia de uma criança para a 

outra” (DGS, 2013, p. 57), pelo que nos primeiros anos de vida é indispensável uma avaliação 

frequente e criteriosa na deteção de situações que possam comprometer o seu adequado 

desenvolvimento. Recorremos em todos os contactos presenciais à avaliação clínica do estadio 

de desenvolvimento da criança, de forma mais informal sinergicamente com instrumentos de 

avaliação estruturados, nomeadamente com a escala de rastreio de Mary Sheridan modificada. 

Neste sentido, é definido pelo PNSIJ que o acompanhamento das aquisições do 

desenvolvimento deverá corresponder a um “processo flexível, dinâmico e contínuo, à 

semelhança, aliás, do próprio processo maturativo da criança. Deverá ter lugar em todos os 

encontros que os profissionais têm com a criança e a família e não apenas nas denominadas 

idades-chave” (DGS, 2013, p. 58).  

Nas consultas de vigilância de saúde que realizámos, para além da avaliação dos 

parâmetros antropométricos como: o peso, comprimento/altura, Índice de Massa Corporal, 

perímetro cefálico; ou a avaliação da Tensão Arterial, acima dos 3 anos de idade, foi ainda 

concretizada a avaliação da dentição, desenvolvimento, audição, visão e exame físico, numa 
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adequada parceria com o médico de família. Isto favoreceu não apenas a gestão de tempo e a 

construção de uma relação de confiança eficaz com a criança e a família, como constituiu ainda 

uma enorme mais valia em termos de aprendizagem. A complementaridade dos contributos das 

duas classes profissionais envolvidas, favoreceu claramente a transmissão de informação 

pertinente e individualizada, operacionalizando-se na educação para a saúde, tendo em conta as 

preocupações e questões colocadas pelos pais. Aqui enquadram-se os cuidados antecipatórios, 

como fatores de “promoção da saúde e prevenção da doença, nomeadamente facultando aos 

pais e outro cuidadores, os conhecimentos necessários ao melhor desempenho, no que respeito 

à promoção e proteção dos direitos da criança e ao exercício da parentalidade” (DGS, 2013, p. 

7), valorizando a capacitação parental e favorecendo a adoção de uma postura ativa pelos pais 

na saúde das crianças/jovens.  

Tivemos ainda oportunidade, no contexto das consultas realizadas de forma autónoma, de 

participar em contactos presenciais, especificamente dirigidos à promoção/suporte da 

amamentação e do aleitamento materno, domínio do Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável. A continuidade das intervenções, neste âmbito, concretizou-se ainda 

frequentemente em contactos não presenciais. A avaliação do processo de amamentação foi 

dirigida não apenas ao recém-nascido, tendo em consideração a eficácia e coordenação dos 

reflexos de sucção e deglutição assim como a adequabilidade da pega e do posicionamento, 

mas também à mãe, nomeadamente na motivação para a amamentação, nas dificuldades e 

desafios impostos, identificando necessidades daí decorrentes. Foi bastante frequente a 

expressão de sentimentos de frustração e de desilusão relativamente à amamentação, pelo que 

procurámos, em todas as situações intervir no sentido de dar resposta às necessidades e 

dificuldades identificadas, definindo estratégias e alternativas que procurassem ir ao encontro 

das expectativas da mãe, do pai, mas, sobretudo, garantindo aporte nutricional adequado e 

necessário da criança, o que acabou por se tornar uma experiência bastante enriquecedora e 

gratificante. 

Colaborámos ainda na vacinação, definida pelo PNV, esclarecendo prévia e 

adequadamente os pais e os cuidadores sobre as vacinas administradas, os benefícios da 

vacinação na prevenção da doença na criança, potenciais reações adversas, assim como o risco 

da não adesão à vacinação, quando apropriado e aplicável, aproveitando todas as oportunidades 

para garantir a atualização do plano. Define o PNSIJ que dados os movimentos antivacinais 
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emergentes, é crucial o incentivo do cumprimento do PNV, cuja gestão é maioritariamente da 

responsabilidade dos enfermeiros (DGS, 2013). Segundo os dados de abril de 2021, mesmo em 

contexto pandémico, “As coberturas de todas as vacinas do PNV continuam muito elevadas, 

atingindo e, na sua maioria, ultrapassando, os 95% em todas as vacinas até aos 7 anos de idade. 

Os 95% apenas não são alcançados na vacina tetravalente (…), devido a esquemas de recurso” 

(DGS, 2021, p. 10).  Para além disto, participámos também na realização do Teste de 

Diagnóstico Precoce ao recém-nascido, entre o 3º e o 6º dia de vida, cumprindo o PNRN. Em 

ambas as situações, dada a realização de procedimentos dolorosos no recém-nascido e na 

criança, foram instituídas medidas na prevenção e alívio da dor nas várias faixas etárias. Define 

a OE (2013) que, “O modelo conceptual de cuidados dos enfermeiros especialistas em 

Enfermagem de Saúde Infantil e pediátrica centra-se na necessidade de preservação, em 

qualquer situação, da segurança e bem-estar da criança e família. Compete a estes enfermeiros 

especialistas a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança, a gestão de medidas 

farmacológicas de combate à dor e a aplicação de conhecimentos e habilidades em terapias não 

farmacológicas para o alívio da dor.” (p. 9). Utilizámos como estratégias no recém-nascido: a 

amamentação, a sucção não nutritiva e administração de glicose a 30%, assim como a 

contenção; na criança em idade pré-escolar e escolar: o brinquedo terapêutico, a distração, com 

recurso ao diálogo ou com a utilização de dispositivos eletrónicos; nos adolescentes: 

principalmente a distração e o diálogo. Em todas as idades se promoveu a permanência e 

participação dos pais nos procedimentos. De salientar ainda que a Carta da Criança nos CSP 

define que todas as crianças “têm o direito a estar acompanhadas pelos pais/mães/cuidadores 

em todos os momentos da prestação dos seus cuidados. A partir dos 16 anos as crianças deverão 

poder escolher se querem ser acompanhadas pelos seus pais/mães/cuidadores ou se preferem 

estar sozinhas na prestação de cuidados” (IAP, 2021, p. 6). 

Ainda que se trate dos CSP, em que o enfermeiro, como enfermeiro de família, se apresenta 

como figura de referência, é ainda relevante considerar a conveniência da promoção da 

continuidade de cuidados de saúde, nomeadamente no acesso a informações de relevo por 

outros profissionais de saúde que asseguram a prestação de cuidados à criança/jovem mediante 

o seu processo de saúde/doença em distintos níveis de cuidados. Desta forma, procurámos 

registar sistematicamente toda a informação pertinente, recorrendo ao sistema de informação 

SClínico® e ao Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, de forma a potenciar a qualidade da 

prestação de cuidados à criança/jovem e família considerando exatamente os vários prestadores 
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e níveis de cuidados de saúde. “A utilização dos instrumentos de partilha de informação 

instituídos é um fator facilitador da comunicação e articulação entre os diferentes níveis de 

cuidados, através de: Cumprimento e promoção do Despacho nº1/91 (…) de 1 de fevereiro, II 

Série, no que se refere ao Boletim de Saúde Infantil e Juvenil” (OE, 2011, p. 80). 

Tal como referido anteriormente, tivemos ainda a oportunidade, durante este módulo do 

estágio final, de colaborar com a UCC no âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar 

(PNSE). As UCC prestam cuidados de saúde, apoio psicológico e social, em contexto domiciliar 

e comunitário, intervindo no sentido de promover a melhoria do estado de saúde da sua área 

geográfica de atuação, principalmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em 

situação de maior risco, dependência física ou funcional, que careçam de um acompanhamento 

mais próximo e na educação para a saúde. Estas Unidades, exclusivamente coordenadas por 

enfermeiros, apresentam uma carteira de serviços contratualizada com o ACES, competindo-

lhes, portanto, a constituição de cuidados continuados integrados e a intervenção em programas 

de proteção/promoção da saúde e prevenção da doença como o PNSE. Estabelece o Despacho 

nº 10143/2009 de 16 de abril, que entre os inúmeros princípios pelos quais são regidas, se 

destacam: a cooperação, fomentando a acessibilidade, globalidade e continuidade de cuidados 

de saúde; a articulação com outras unidades; e a parceria com estruturas da comunidade local 

(MS, 2009).  

A UCC com a qual cooperámos é composta por sete enfermeiros, com um dos elementos 

a desempenhar o papel de coordenador, dois médicos, um assistente técnico, um assistente 

social, um psicólogo e um fisioterapeuta, encontrando-se em funcionamento desde 2013. 

Abrange 8 freguesias, o que corresponde a um total de 61.664 pessoas. Destas, 11.146 

enquadram-se na faixa etária dos 0 aos 19 anos, o que corresponde a 18,1% do total de 

população abrangida (SNS, 2021b). Relativamente à equipa de enfermagem, é composta por 

um enfermeiro de cuidados gerais e seis enfermeiros especialistas. Especificando nas áreas de 

especialização, integram a equipa: um EEESIP, um enfermeiro especialista em Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstétrica (EEESMO), um enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiatria e três enfermeiros especialistas em ESC.  

Os projetos que integram a carteira de serviços contratualizada pela UCC e que se dirigem 

para a prestação de cuidados à criança/jovem e família, de acordo com o regulamento interno, 
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correspondem aos programas: do nascimento e parentalidade; do aleitamento materno; da 

parentalidade positiva e consciente; das crianças e jovens vulneráveis; e de Saúde Escolar (MS, 

2020).  

Após a realização de uma entrevista informal com a enfermeira coordenadora da UCC e a 

enfermeira orientadora da USF, foram identificadas as necessidades de intervenção no âmbito 

dos programas anteriormente referidos, assim como as atividades a desenvolver durante o 

período de estágio e cujo cronograma se encontra em Apêndice II.  

Atendendo uma vez mais à situação pandémica que vivemos atualmente e considerando a 

necessidade de distanciamento social, todos nós nos deparámos com a necessidade de redução 

das interações sociais como meio de mitigação da transmissão entre elementos da família e da 

comunidade. Para esse fim, apelou-se durante largos períodos que as famílias permanecem em 

casa, confinadas, muitas vezes sob condições potencialmente stressantes e com uma redução 

significativa das redes de apoio e suporte. A maioria das crianças não frequentou a escola e não 

teve atividades extracurriculares e outras ocupações, o que comprometeu totalmente as rotinas 

previamente estabelecidas e conduziu inevitavelmente ao aumento da utilização de dispositivos 

eletrónicos, menor atividade física, menor exposição à luz solar e maior consumo de hidratos 

de carbono devido à realização de lanches frequentes e pouco saudáveis, tal como refere um 

estudo realizado com uma população de 253 elementos, de famílias de nacionalidade 

portuguesa e brasileira, numa proporção de 49,8% e 50,2% respetivamente. Sendo que todas 

cumpriam obrigatoriamente medidas de isolamento e distanciamento social, 72.2% reportaram 

alteração das rotinas das suas crianças, e um total de 42,7% referiram uma diminuição 

significativa da sua qualidade de sono (Baptista et al., 2021). Dada a relevância da temática e o 

indiscutível papel do EEESIP no âmbito do PNSE, definimos o sono e a higiene do sono como 

tema a abordar em sessões de educação para a saúde em crianças em idade pré-escolar, tratando-

se esta de uma necessidade emergente e bastante atual da referida população.  

Após a realização de uma revisão bibliográfica pertinente, foram desenvolvidos os 

instrumentos necessários para as sessões, como meios auxiliares de ensino, em parceira com 

um colega do presente Mestrado em Enfermagem em Associação a realizar estágio na mesma 

Unidade, durante o mesmo período, da qual resultou: um filme denominado como “Qual o 

segredo para ter a energia do Batman?” e um Quiz, em suporte digital. Compreendendo a UCC 
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um total de 3089 crianças entre 1 e os 6 anos de idade, correspondendo a 27,7% do total de 

indivíduos até aos 19 anos, as sessões de educação foram realizadas a 20 turmas, de todos os 

jardins de infância do ensino público pré-escolar da área da abrangência da UCC (SNS, 2021b). 

A respetiva revisão bibliográfica, plano de sessão, meios auxiliares de ensino e posterior 

questionário de avaliação são apresentados no Apêndice III. É ainda de relevar que após a 

realização das sessões de educação foi realizado um questionário de avaliação, dirigido aos 

educadores de infância, procurando obter a sua apreciação e perceção perante o 

desenvolvimento da atividade e o envolvimento dos participantes. Da sua análise pudemos 

verificar uma apreciação bastante positiva, encontrando-se os resultados expostos na Figura 1. 

Figura 1 - Avaliação das sessões de educação em saúde, no âmbito do PNSE, segundo a perceção dos educadores 

de infância 

Para além disto, colaborámos ainda num projeto em vigor na UCC, intitulado “Dar atenção 

às NSE”, no âmbito da PNSE, atualmente sob responsabilidade do EEESIP e da enfermeira 

coordenadora da Unidade. Tem como objetivo primordial facilitar e promover a continuidade 

de cuidados de saúde em crianças/jovens com NSE, dos 0 até aos 18 anos, disponibilizando 

apoio e encaminhamentos pertinentes, tendo em consideração as necessidades das 

crianças/jovens e família identificadas.  
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Importa referir que o PNSE, aprovado pelo Despacho n.º 7/2015 de 20 de julho, tem como 

principal finalidade contribuir para o bem-estar e qualidade de vida das crianças e jovens, 

promovendo mais saúde, educação, equidade, participação e responsabilização, pelo que se 

encontra alicerçado em seis eixos: a capacitação; o ambiente escolar e saúde; condições de 

saúde; qualidade e inovação; formação e investigação em Saúde Escolar; e parcerias; 

pretendendo-se uma abordagem holística da saúde na escola e que reconheça a relevância do 

processo educativo e da promoção de saúde na adoção de estilos de vida saudáveis. Entre os 

vários elementos que o compõem, integram-se as equipas de profissionais de saúde, dos 

agrupamentos de centros de saúde ou das unidades locais de saúde. Para além da incumbência 

de fomentar a referida aquisição de conhecimentos e competências em promoção de saúde, 

compete-lhes articular com serviços com os quais mobiliza recursos de saúde, com a família e 

a escola, com o intuito de apoiar as crianças/jovens com NSE através da agilização do processo 

de referenciação entre profissionais de saúde. Cabe-lhes ainda a identificação de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, de forma o mais precoce possível, estabelecida 

juridicamente pelo Decreto-Lei nº54/2018 de 06 de julho, numa abordagem que prevê a parceria 

com os pais ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes 

ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com a criança/aluno (DGS, 2015; Presidência 

do Conselho de Ministros, PCM, 2018a). 

Tendo por base estes princípios, o projeto “Dar atenção às NSE” foi criado com o intuito 

de dar resposta às necessidades das crianças/jovens identificadas com NSE, abrangidas pela 

UCC e frequentemente referenciadas por elementos docentes ou do âmbito escolar. Para além 

disto, o projeto encontra-se também ele suportado pela contratualização da Unidade em termos 

de Indicadores, sendo os Indicadores sensíveis à referida intervenção: o Indicador 283, referente 

à proporção de crianças e jovens com NSE que foram alvo da intervenção de enfermagem no 

âmbito da saúde escolar; o Indicador 368, relativo à proporção de crianças e jovens com 

intervenção da UCC; e o Indicador 369, que corresponde à proporção de consultas não 

presenciais na UCC (ACSS, 2021b). Especificando no Indicador 283, este abarca 

crianças/jovens com NSE, tal como anteriormente mencionado, na medida que opera tendo em 

consideração a ativação das Rúbricas: ICPC Z07, que corresponde a dificuldades específicas 

de aprendizagem, com alterações da fala, linguagem ou défices funcionais na maturação do 

Sistema Nervoso Central;  ICPC P24, relacionada com problemas relacionados com a educação, 

em que há evidência clara da existência de problemas e desejo de ajuda pela criança e família; 



 

out-21 | Página 44 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

e a referenciação para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

(Organização Mundial de Médicos de Família, 2011). 

Desta forma, partindo das listagens obtidas através: da plataforma MIM@UF, que 

corresponde ao Módulo de Informação e Monitorização das Unidades Funcionais e que permite 

a obtenção de relatórios/listagens com os detalhes dos utente mas sem acesso direto ao processo 

clínico, prevendo a defesa da confidencialidade e proteção de dados; assim como das 

referenciações concretizadas por profissionais das equipas educativas, são contactados os pais 

e/ou encarregados de educação, por via telefónica, aos quais é aplicado um questionário. 

Perante a aplicação deste questionário são avaliadas as necessidades da criança/jovem e família 

com foco na NSE identificada, determinando-se as medidas em vigor, caso existam, assim como 

a sua pertinência e eficácia, pelo que é realizada, posteriormente uma reunião com a equipa 

multidisciplinar com todos os elementos envolvidos no projeto com o intuído de definir a 

pertinência da implementação de novas medidas ou apoios. Esta equipa é constituída por 5 

elementos: uma EEESIP, a Coordenadora da UCC, enfermeira especialista em ESC, e outros 

três elementos, da equipa médica, sendo um deles Interno de Pediatria. Posto isto, após 

deliberação em equipa é realizada uma articulação com o respetivo médico de família da 

criança/jovem, recorrendo a sugestões de reavaliação clínica ou de encaminhamento para 

determinadas consultas de especialidade médica.  

Ainda na sequência da reunião inicial, com a enfermeira coordenadora da UCC, para além 

de nos ser ter sido proporcionada a oportunidade de integrar a equipa dinamizadora do projeto 

durante o período de estágio na USF, foi ainda identificada a necessidade de uniformizar 

práticas no âmbito do projeto em questão, quer ao nível do contacto telefónico e aplicação do 

questionário, como da própria articulação com o médico de família das crianças/jovens e 

família. Foi, portanto, elaborada uma proposta de Norma de atuação, de forma a dar resposta à 

referida necessidade identificada, que inclui um fluxograma de decisão assim como o já 

mencionado questionário, anexo à Norma, e que se encontra presente no Apêndice IV. Esta 

proposta foi analisada e discutida em reunião de equipa da UCC, tendo sido aprovada em 

unanimidade tal como refere a declaração no Anexo II.  

Foi ainda concretizada a apresentação do trabalho desenvolvido, tendo como público alvo 

os elementos constituintes da equipa do projeto e a equipa de enfermagem da UCC, de modo a 



 

out-21 | Página 45 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

que todos tivessem conhecimento dos desígnios do próprio projeto, encontrando-se o plano de 

sessão e a apresentação nos Apêndice V e Apêndice VI, respetivamente.  

Uma vez integrando o projeto foi-nos ainda proposto que colaborássemos na realização 

dos contactos telefónicos com os pais/encarregados de educação e/ou cuidadores das 

crianças/jovens incluídos, assim como na reunião multidisciplinar, o que se revelou uma 

oportunidade bastante enriquecedora dada a categórica necessidade de mobilização de 

competências técnicas, científicas e comunicacionais. Compreendemos que, em muitas 

circunstâncias, existe uma grande necessidade dos pais de colocar dúvidas, preocupações e de 

expressar sentimentos e receios face ao desenvolvimento dos seus filhos assim como à sua 

inclusão e aproveitamento em contexto escolar. Acresce ainda a relevância da partilha de 

experiências, conhecimentos e construção da tomada de decisão que teve lugar durante as 

reuniões multidisciplinares. Segundo o PNSIJ, a deteção e o apoio às crianças que apresentam 

necessidades especiais, que se encontram em situação de risco ou de especial vulnerabilidade, 

enquadram-se como aspetos prioritários na promoção da equidade, redução das desigualdades 

no acesso aos Serviços de Saúde. Para além disto, também o reconhecimento e a capacitação 

dos pais, pelos profissionais de saúde, enquanto primeiros prestadores de cuidados, conduz à 

melhoria das condições de vida e favorece o desenvolvimento do exercício da parentalidade 

(DGS, 2013).  

A possibilidade de participar neste projeto foi, portanto, uma mais valia neste percurso, 

permitindo o desenvolvimento de competências bastante relevantes no contexto da prática 

especializada. Define o Regulamento de Competências Específicas do EEESIP, como critérios 

de avaliação, que este “Proporciona conhecimento e aprendizagem de habilidades 

especializadas e individuais às crianças/jovens e famílias facilitando o desenvolvimento de 

competências para a gestão de processos específicos de saúde/doença. (…) Utiliza informação 

existente ou avalia a estrutura e o contexto do sistema familiar. (…) Estabelece e mantém redes 

de recursos comunitários de suporte à criança/jovem e família com necessidades de cuidados. 

(…) Intervêm em programas no âmbito da saúde escolar. (…) Apoia a inclusão de crianças e 

jovens com necessidades de saúde e educativas especiais. (…) Trabalha em parceria com 

agentes da comunidade no sentido da melhoria da acessibilidade da criança/jovem aos cuidados 

de saúde. (…) Adequa o suporte familiar e comunitário. (…) Referencia crianças/jovens com 



 

out-21 | Página 46 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

incapacidades e doença crónica para instituições de suporte e para cuidados de especialidade, 

se necessário” (OE, 2018, pp. 19193–19194). 

 

2.2. Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

O segundo período do Estágio Final, foi por sua vez realizado numa UCIN, integrada numa 

Maternidade da região centro do país, igualmente durante um período de seis semanas.  

As Unidades de Neonatologia correspondem a locais onde se prestam cuidados de saúde 

ao recém-nascido (RN), que podem ser intensivos, intermédios ou especiais, mas que implicam 

a integração da família da forma o mais adequada possível. “Entende-se por recém-nascido toda 

a criança com menos de 28 dias de vida e todo o recém-nascido que, além dessa idade, precise 

da continuação dos cuidados específicos neonatais, por problemas relacionados com o 

nascimento prematuro, com anomalias congénitas ou com doenças adquiridas no período 

neonatal.” (ACSS, 2017, p. 1).  

Por sua vez, os cuidados ao recém-nascido prematuro (RNP) ou doente, enquadram-se 

como cuidados de especial complexidade e que implicam a existência de Unidades 

diferenciadas, do ponto de vista médico e tecnológico, assim como profissionais experientes e 

treinados, capazes de dar resposta às situações de maior vulnerabilidade. Tal como referido, a 

UCIN onde se concretizou o segundo período do estágio final corresponde a uma das duas 

Unidades que fazem parte do Centro Hospitalar em questão, inserindo-se em uma das 

Maternidade existentes. Todos os serviços que a constituem, asseguram a prestação de cuidados 

no âmbito do setor materno-infantil. A UCIN, localizada no terceiro piso, encontra-se 

estrategicamente posicionada no edifício. Para além de se encontrar num local mais 

resguardado, está próxima do bloco de partos e do serviço de obstetrícia. Tem a lotação de 

quinze leitos na totalidade, dez de cuidados intensivos e cinco de cuidados 

intermédios/especiais, podendo os números ser ajustados de acordo com as características dos 

RN e crianças internadas. As unidades de cada criança encontram-se dispostas por seis salas, 

cuja alocação dependente da estabilidade clínica/hemodinâmica ou da maior ou menor 

necessidade de vigilância. Em particular, uma das salas destina-se principalmente à intervenção 
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em situações de emergência, quando há necessidade de um maior número de intervenções 

invasivas até à devida estabilização do ponto de vista clínico, correspondendo também ao local 

onde se encontra o carro de emergência; uma outra é definida como quarto individual de 

isolamento, permitindo o isolamento físico de uma criança em relação às restantes internadas; 

uma terceira sala, de maiores dimensões, que acomoda exclusivamente crianças em berço; e as 

restantes três permitem a disposição de berços ou de incubadoras mediante as necessidades e 

contingências da própria Unidade. Existe ainda uma sala de preparação de terapêutica, uma sala 

de equipamentos, onde se localizam os múltiplos equipamentos adjuvantes à prestação de 

cuidados, assim como três postos, distribuídos por vários locais da Unidade que têm como 

objetivo a preparação e manipulação de leite materno ou leite adaptado. A equipa da Unidade, 

é naturalmente multidisciplinar, sendo constituída por elementos da equipa médica, de 

enfermagem, assistentes técnicos, assistentes operacionais e outros profissionais que colaboram 

com o serviço, nomeadamente: fisioterapeutas, terapeutas da fala, assistentes sociais e 

psicólogos. Focando na equipa de enfermagem esta é constituída por 34 elementos, dos quais: 

22 são enfermeiros especialistas, específicamente, 15 EEESIP e 7 EEESMO; 12 são 

enfermeiros de cuidados gerais, sendo que 3 se encontram a realizar, atualmente, formação 

especializada em ESIP e 5 em ESMO. Em termos de dotações na prestação de cuidados, estão 

escalados cinco enfermeiros durante o turno da manhã e quatro durante o turno da tarde e da 

noite.  

A UCIN tem uma extensa área de abrangência, podendo receber crianças de vários locais 

da região centro do país, preferencialmente localizadas “acima do Mondego”. Recebe RN e 

RNP a partir das 23 semanas de gestação, tendo sempre em perspetiva a viabilidade da vida e 

da qualidade de vida futuras. A admissão das crianças poderá ser feita a partir: do bloco de 

partos; do bloco central, onde são realizados os partos distócicos por cesariana; do serviço de 

obstetrícia; do serviço de urgência, quando estas recorrem do exterior; ou quando transferidos 

de outras Unidades de Saúde perante a evidência da necessidade de cuidados intensivos 

neonatais de carácter médico. Sempre que a criança internada na UCIN necessite de 

determinada intervenção cirúrgica, é transferida para outras Unidades de referência, integradas 

mais uma vez no mesmo Centro Hospitalar, regressando posterior ao local inicial.  

Relativamente à metodologia de trabalho em enfermagem, esta utiliza o método de 

trabalho individual, alicerçando-se na filosofia dos CCF e no modelo da parceria de cuidados 
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de Anne Casey. A UCIN tem ainda implementado um projeto fundamentado nos Cuidados 

Centrados no Desenvolvimento (CCD), desenvolvido por um elemento EEESIP integrante da 

equipa, que sistematiza a prática dos enfermeiros na prestação de cuidados ao RNP no âmbito 

da estimulação sensorial tátil, gustativa e olfativa, auditiva e visual. Os CCD operacionalizam-

se na minimização de estímulos nocivos para o RNP, procurando a individualização da 

estimulação de acordo com as respostas fisiológicas e comportamentais que podem ser 

observadas. As adversidades a que criança é continuamente exposta estão, sobretudo, 

relacionadas com: ameaças do ponto de vista físico, desorganização/interrupção dos cuidados 

e condições ambientais imprevisíveis e destruturadas, que por sua vez contribuem 

sistematicamente para um determinado nível de stress tóxico e que podem resultar 

frequentemente em alterações em termos funcionais e desenvolvimentais. Quando internado 

numa UCIN, um RN está impreterivelmente sob risco de vida (ameaça física), separado dos 

pais (interrupção dos cuidados/envolvimento parental alterado) e exposto a um ambiente 

imprevisível, o que no seu todo contribui irrevogavelmente para uma experiência adversa 

(Coughlin, 2017).  

Ao prestarmos cuidados ao RN, RNP e família, apoiados neste paradigma, pudemos 

compreender a importância do controlo dos estímulos sensoriais, não apenas em relação aos 

aspetos comportamentais, com uma indiscutível melhoria na organização das crianças, mas 

também nas próprias respostas fisiológicas, favorecendo a estabilidade clínica do ponto de vista 

respiratório e hemodinâmico. É de salientar a implicação das cinco medidas básicas e centrais 

apontadas por Coughlin (2017) relativamente aos cuidados de enfermagem neuroprotetores, 

que reconhecem que as experiências da infância e a interação com o meio ambiente influenciam 

a saúde e o bem-estar da díade RN/família, caracterizando-se: pelo ambiente terapêutico; a 

prevenção, avaliação da dor e stress; a proteção do sono; as atividades de vida diárias adequadas 

à idade (posicionamento, alimentação e cuidados à pele); e CCF, com impacto a curto e a longo 

prazo.  

Atendendo às situações de especial complexidade, nomeadamente à prestação de cuidados 

ao RNP e ao RN gravemente doente, com que nos deparámos no decurso deste período de 

estágio na UCIN, tivemos ainda a oportunidade de colaborar em situações de emergência, com 

preparação de terapêutica, preparação de material e colaboração: na entubação 

naso/orotraqueal, cateterismo umbilical e colocação de dreno torácico. Da mesma forma 
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prestámos cuidados a RN e RN prematuros com necessidade de ventilação mecânica e 

ventilação não invasiva, tendo participado ainda na preparação e administração de alimentação 

parentérica. Tratando-se todas estas intervenções de medidas bastante invasivas, procurámos 

em todas as situações, promover o bem-estar da criança, prevenindo ao máximo as experiências 

dolorosas, instituindo medidas, de forma sistemática, como: a contenção, a sucção não nutritiva 

com administração de sacarose a 24% ou leite materno, o método canguru, a diminuição das 

manipulações e gestão de outra terapêutica farmacológica. É de salientar que “É atualmente 

reconhecido que os recém-nascidos têm dor, guardam memória da dor e que a dor não tratada 

tem consequências imediatas e a longo prazo. O controlo eficaz da dor é um indicador da 

qualidade dos cuidados prestados aos recém-nascidos, não só do ponto de vista ético, mas 

também pelas implicações no neurodesenvolvimento. Assim, avaliar, prevenir e tratar a dor 

deve ser uma prioridade em todos os serviços de saúde que acolhem recém-nascidos pré-termo 

ou termo”(DGS, 2012, p. 3). 

Importa referir que embora se trate de uma Unidade altamente especializada e tecnológica, 

permitindo uma panóplia de intervenções que outrora não seria possível, nem sempre as 

situações evoluem de forma favorável ou apresentam o desfecho esperado. Durante o período 

de estágio tivemos a oportunidade de cuidar de dois RNPT, em específico, fruto de uma 

gravidez gemelar e em que os pais apresentaram grande dificuldade em lidar com as 

adversidades associadas à prematuridade e à vulnerabilidade dos seus filhos. Para além disto e 

tratando-se de grandes prematuros e de extremo baixo peso, devido a complicações daí 

decorrentes, um deles acabou por falecer. Observámos a dificuldade e o sofrimento com que os 

pais lidaram com aquela perda, mas, sobretudo, pudemos ainda constatar os sentimentos de 

incerteza e de medo em relação à situação clínica e viabilidade do seu outro filho, dado a sua 

evidente fragilidade. Embora fortemente limitados pelas regras impostas em relação aos 

períodos de visitas, dada a atual situação pandémica, que exige a sua prévia marcação e cuja 

durabilidade não deverá exceder os 30 minutos, tentámos, em todas as situações possíveis: 

envolver os pais nos cuidados, estimular o toque e o contacto físico, promover sentimentos de 

esperança, como a valorização de pequenas mudanças em relação ao estado clínico e às 

respostas comportamentais. Todas estas vivências tornar-se bastante significativas e permitiram 

o desenvolvimento de competências, a nosso ver cruciais, no percurso de um EEESIP. Define 

o Regulamento de Competências Específicas do EEESIP nos critérios de avaliação, que este: 

“Aplica conhecimentos e capacidades facilitadores da «dignificação da morte» e dos processos 
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de luto. (…) Demonstra na prática conhecimentos sobre estratégias promotoras de esperança. 

(…) Utiliza estratégias promotoras de esperança realista. (…) Avalia o desenvolvimento da 

parentalidade (…) Utiliza estratégias para promover o contacto físico pais/RN. (…) Negoceia 

o envolvimento dos pais na prestação de cuidados ao RN. (…) Demonstra conhecimentos 

aprofundados sobre técnicas de comunicação no relacionamento com a criança/jovem e família. 

(…) Facilita a comunicação expressiva de emoções.” (OE, 2018, pp. 19193–19194). 

Já relativamente à continuidade de cuidados de saúde, na qual se alicerça o nosso PI, após 

uma reunião inicial com a enfermeira chefe da UCIN, com recurso à entrevista informal, 

verificámos que embora em determinadas situações ocorra transmissão de informação 

pertinente entre níveis de cuidados, por via telefónica, em grande parte das situações, mesmo 

existindo potenciais necessidades de continuidade de cuidados de saúde o único instrumento 

estruturado em vigor é a carta de alta de enfermagem. O modelo de carta de alta de enfermagem 

utilizado não segue inclusive uma estrutura padronizada, sendo a sua execução 

maioritariamente em texto livre, o que permite o seu preenchimento de acordo com a perceção 

individual da relevância das informações a transmitir por cada um dos elementos da equipa. 

Identificou-se, portanto, a necessidade de uniformização de práticas, na equipa de enfermagem, 

quer em termos de metodologias quer em termos de instrumentos de transmissão de informação 

pertinente entre cuidados de saúde, com vista à continuidade de cuidados de saúde em contexto 

domiciliar. Posto isto, definimos as atividades a desenvolver durante o período de estágio pelo 

que apresentamos o respetivo cronograma no Apêndice VII. 

Foi elaborada uma proposta de Norma de atuação com o intuito de dar resposta à referida 

necessidade identificada, e que apresentamos no Apêndice VIII, que inclui um modelo 

orientador para transmissão da informação relevante ao enfermeiro de família ou de referência 

nos CSP, perante a necessidade de continuidade de cuidados de saúde, e um modelo resumido, 

ambos fundamentados na metodologia Identify, Situation, Background, Assessment, 

Recomendation (ISBAR). Para além disto, incorporámos ainda um documento que permite o 

registo das datas e acontecimentos mais significativos, dada o inevitável prolongar de alguns 

internamentos, assim como uma proposta de modelo de carta de alta de enfermagem 

padronizada, que permite a sua edição de forma digital, fundamentada no Despacho 

nº2784/2013 de 20 de fevereiro. Este último estabelece as disposições relativamente aos 

registos eletrónicos referentes às notas de alta médica e de enfermagem, bem como às notas de 
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transferência das unidades de cuidados intensivos, nos serviços e estabelecimentos integrados 

no SNS (MS, 2013).  

É de salientar que independentemente de pretendermos promover a transmissão de 

informação entre níveis de cuidados, tendo em perspetiva a continuidade de cuidados de saúde, 

procurámos simultaneamente sensibilizar a equipa em diversos momentos, de forma informal, 

para que não fosse descurado todo o processo de preparação da alta, que deve estruturar-se 

desde o momento da admissão. Quando se trata de crianças que mantém necessidades de 

cuidados de saúde ou de vigilância ativa, como é o caso dos RNPT ou de outros RN com 

determinadas patologias passíveis de conduzir a um determinado grau de limitação do ponto de 

vista funcional, define a OE (2011) que este planeamento deverá ser ainda mais rigoroso. 

Durante este período de estágio, colaborámos sempre que possível no processo de preparação 

da alta, quer em termos da avaliação das necessidades da família, aquando da alta clínica da 

criança, assim como no investimento na capacitação parental. Procurámos transmitir a 

informação necessária aos pais, tendo como objetivo a segurança e a maximização da saúde e 

do potencial de desenvolvimento das crianças, promovendo igualmente o seu treino e 

confrontação direta com determinadas dificuldades, tentando proporcionar momentos que 

permitissem o seu crescimento pessoal com consequente implicação no desenvolvimento do 

papel parental. É de sublinhar que “Um planeamento adequado da alta é o culminar de um 

programa de melhor prática clínica e a garantia de que as dificuldades inerentes ao regresso a 

casa da criança e família serão minimizados, sendo maximizadas a segurança, autonomia e 

responsabilidade pelos cuidados e bem-estar da criança” (OE, 2011, p. 62). 

Na verdade, explicita ainda a OE (2011), que a efetividade do planeamento da alta e do 

regresso a casa é diretamente proporcional ao compromisso que se estabelece entre as diferentes 

instituições de saúde, cabendo aos enfermeiros a promoção e desenvolvimento de políticas 

organizacionais consonantes com esta realidade, recomendando-se: “Adotar guias de boa 

prática e elaborar normas de atuação clínica para a preparação do regresso a casa; Implementar 

sistemas de documentação que suportem uma abordagem padronizada do regresso a casa; 

Garantir a articulação e a partilha de informação entre serviços e níveis de cuidados, de forma 

a assegurar a continuidade de cuidados; (…) Proporcionar a todos os enfermeiros da 

organização o acesso a programas de formação em serviço sobre o planeamento da alta e a 

preparação do regresso a casa;” (p. 83). 
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Desta forma, e embora não tenha sido possível concretizar a apresentação da proposta de 

Norma de atuação e respetivos instrumentos desenvolvidos aos enfermeiros da equipa da UCIN, 

de forma estruturada, dada a suspensão da formação em serviço decorrente do atual contexto 

epidemiológico, tivemos a oportunidade de a apresentar, de forma informal, à enfermeira chefe 

da Unidade assim como a alguns elementos de referência na equipa, tendo em perspetiva a sua 

posterior implementação.  

 

2.3. Serviço de Urgência Pediátrica 

O terceiro e último período do Estágio Final teve lugar num SUP, integrado num Centro 

Hospitalar da região centro do país, identicamente durante um período de seis semanas.  

Estabelece o Despacho n.º 10319/2014 de 11 de agosto que o atendimento nos SUP deverá 

abranger todas as crianças independentemente do tipo de patologia que possam apresentar, 

funcionado como primeiro ponto de atendimento pediátrico especializado. Correspondem á 

linha da frente na abordagem a situações urgentes e emergentes identificadas, pela Coordenação 

de Emergência pré-hospitalar, seguindo os princípios da proximidade e organização regional, 

pelo que deverão estar dotados de canais de comunicação eficazes, ágeis e em permanente 

disponibilidade para com os Serviços de Urgência Básica e CSP, mas de igual forma com os 

serviços para os quais referenciam, como é o caso das Unidades de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, Neurocirurgia, entre outros. É de salientar que “são consideradas crianças todos os 

utentes até aos 17 anos e 364 dias de vida.” (MS, 2014b, p. 20374) e que “Todo o atendimento 

clínico a crianças (incluindo o de foro ortopédico, cirúrgico e de outras especialidades de apoio) 

deve ser efetuado em áreas específicas, exclusivamente pediátricas. Devem existir nestas 

urgências áreas adequadas a funcionar como salas de observação ou internamento de curta 

duração, com capacidade adequada à casuística de cada serviço.” (MS, 2014b, p. 20375). 

O Serviço na qual decorreu este período de estágio faz parte de um Hospital Distrital, 

localizando-se lado a lado com o Serviço de Urgência Geral Médico-Cirúrgica. Relativamente 

à estrutura física é composto por: um balcão administrativo, onde se efetua a admissão dos 

utentes; dois gabinetes de triagem; e dois circuitos distintos, dadas as medidas de contingência 
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em vigor: um para crianças/jovens com febre, sintomatologia de carácter respiratório (dispneia, 

tosse, obstrução nasal) ou com contactos de alto risco com indivíduos com Covid-19 (Sars-

CoV-2) detetado; e outro para todos os restantes, o que implica duas salas de emergência e 

gabinetes de atendimento médico distintos. No circuito “respiratório” a sala de emergência é 

utilizada ainda como sala de tratamentos e de procedimentos, enquanto que o circuito “não 

respiratório” prevê ainda: uma sala de abordagem à criança/jovem em situações de índole 

cirúrgica (sala de pequena cirurgia), funcionando simultaneamente como sala de emergência e 

tratando-se do local onde se encontra o carro de emergência; uma sala dedicada à abordagem à 

criança/jovem com patologia do foro ortopédico; e uma sala de tratamentos e procedimentos. 

Para além disto, existem ainda quatro quartos, neste momento totalizando quatro vagas de 

internamento, que correspondem à Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD). Aqui 

permanecem as crianças/jovens com necessidade de cuidados e vigilância, que não podem ser 

assegurados no domicílio, preconizando-se uma permanência inferior a 24 horas. Daqui 

poderão ter alta clínica ou permanecer internadas, com encaminhamento para o Serviço de 

Internamento de Pediatria ou para outras Unidades de referência.   

O SUP enquadra a sua intervenção à criança e ao jovem tendo como referência a missão 

do Centro Hospitalar em que se insere, nomeadamente a prestação de cuidados de saúde 

diferenciados, em articulação com os CSP e com outras Instituições do SNS, colaborando na 

promoção da saúde e prevenção da doença da comunidade em geral e assegurando as devidas 

condições de investigação e de formação profissional com os seus colaborantes. De acordo com 

os dados referentes ao último recenseamento populacional e cujos números se encontram 

totalmente disponíveis, denominado como Censos e datado de 2011, o SUP abrange um total 

de 60.8415 indivíduos residentes, até aos 18 anos, distribuídos por uma área de influência que 

abarca 14 concelhos (SNS, 2021a).  

A equipa que o compõe é evidentemente multidisciplinar, sendo constituída por médicos, 

exclusivamente pediatras ou internos da mesma especialidade, enfermeiros, assistentes 

operacionais, pessoal administrativo, assim como outras classes profissionais, de acordo com 

as necessidades da criança/jovem e família, como é o caso dos assistentes sociais e psicólogos. 

Do ponto de vista médico, sempre que necessário, o utente é referenciado para outras 

especialidades dedicadas às situações/patologias específicas, dada a natureza da queixa que 

motivou a ida ao SUP, como é o caso das especialidades de Cirurgia e Ortopedia. 
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Independentemente da especialidade médica envolvida, é sempre o profissional que se desloca 

ao serviço para observar a criança/jovem. 

 Relativamente à equipa de enfermagem, é composta por 20 elementos, incluindo o 

enfermeiro chefe, dos quais 8 são enfermeiros de cuidados gerais e 12 são EEESIP, 

encontrando-se distribuídos de forma a assegurar 3 elementos no turno da manhã, 4 no turno 

da tarde e 3 no turno da noite. A sua caracterização será concretizada de forma mais detalhada 

no capítulo do PI. 

Embora assegure no seu todo a prestação de cuidados à criança/jovem considerando as 

diferenças bastante significativas em termos etários e de desenvolvimento, prevendo ainda um 

amplo espetro de patologias e condições clínicas que implicam cuidados específicos e distintos, 

o SUP, em termos de distribuição e de organização de trabalho encontra-se dividido em vários 

postos, nomeadamente: triagem; sala de tratamentos, assegurando o mesmo enfermeiro os 

cuidados à criança/jovem na sala de emergência; e a UICD. De uma forma geral recorre ao 

método de trabalho em enfermagem em equipa, com exceção da UICD em que se encontra 

instituído o método individual.  

Tivemos a oportunidade, durante este período de estágio, de prestar cuidados e colaborar 

na dinâmica da equipa em todos os postos de trabalho referidos. No que diz respeito à triagem, 

esta enquadra-se como um ponto fundamental e crucial na estrutura de um Serviço de Urgência. 

Para além de ter em consideração a especificidade da população que abrange, neste caso a 

criança e o jovem, permite identificar precocemente as situações de urgência de forma objetiva 

e contínua, ao longo de tempo. Recorrendo por sua vez ao sistema de triagem de Manchester, 

enquanto instrumento de apoio à gestão do risco clínico, é possível identificar uma determinada 

prioridade clínica e posteriormente alocar os indivíduos na área de atendimento mais adequada 

e pertinente. Desta forma, “A triagem de Manchester tem como objetivo definir o nível de 

prioridade, a identificação de critérios de gravidade de uma forma objetiva e sistematizada, 

indicando a prioridade clínica com que o doente deve ser atendido e o respetivo tempo alvo que 

é recomendado até à primeira observação médica. Não se trata de estabelecer diagnósticos. O 

método consiste em identificar a queixa inicial (de apresentação) e seguir o fluxograma de 

decisão (…). A utilização deste sistema classifica o utente numa categoria de 5 categorias 
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identificadas por um número, nome, cor e tempo alvo de observação inicial” (DGS, 2015, p. 

11).  

Considerando estes princípios, verificámos que ainda que o objetivo da triagem num 

Serviço de Urgência passe pela atribuição de uma determinada prioridade clínica de forma o 

mais breve possível, tendo por base as queixas dos utentes, no SUP, dada a existência de 

protocolos estabelecidos pela Direção de Serviço, os enfermeiros intervêm antecipadamente, 

logo após a admissão, no controlo e alívio da dor da criança/jovem, assim como na febre, 

gerindo terapêutica analgésica e antipirética. Para além disto, a triagem, cuja gestão está 

exclusivamente sobre a alçada dos enfermeiros, representa ainda um momento de extrema 

importância na identificação de fatores de instabilidade, exigindo uma importante mobilização 

de conhecimentos e desenvolvimento do «olhar-crítico» que decorre inevitavelmente da 

experiência profissional. O desenvolvimento destas aptidões, aproximou-nos daquelas que são 

as competências específicas expectáveis no EEESIP, definidas nos critérios de avaliação, 

quando referem que “Demonstra conhecimentos sobre doenças comuns às várias idades, 

implementando respostas de enfermagem apropriadas. (…) Mobiliza conhecimentos e 

habilidades para a rápida identificação de instabilidade e resposta pronto antecipatória.” (OE, 

2018, p. 19193).  

No âmbito da atuação na denominada “sala de tratamentos”, local onde são prestados 

cuidados à criança/jovem e família que incluem a administração de terapêutica, colheita de 

espécimes, realização de tratamentos a feridas, entre outros, tratando-se da operacionalização 

de intervenções, que mais ou menos invasivas, são indutoras de ansiedade stress, dor e, 

sobretudo, medo, procurámos sistematicamente implementar estratégias com o intuito de 

minimizar o impacto da realização de determinados procedimentos à criança/jovem a quem 

prestámos cuidados. Relativamente à dor, tal como abordado anteriormente, recorremos mais 

uma vez a estratégias farmacológicas e não-farmacológicas, tendo em consideração a faixa 

etária, a intensidade e as características da dor. Na gestão e controlo da ansiedade, do stress e 

do medo utilizámos frequentemente estratégias de distração, mais uma vez adaptadas à idade e 

etapa de desenvolvimento da criança/jovem, com recurso ao diálogo, ao brinquedo terapêutico 

e aos dispositivos eletrónicos. Para além disto, promovemos em todas as situações o 

envolvimento dos pais ou dos cuidadores, incentivando à sua presença e colaboração, 

assegurando impreterivelmente a privacidade da díade. Este tipo de intervenções fundamenta-
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se nos princípios dos cuidados atraumáticos em pediatria, na medida que procuram eliminar ou 

minimizar substancialmente o sofrimento psicológico e físico com que os indivíduos e as 

famílias se deparam nos serviços de saúde. A prestação de cuidados atraumáticos visa a evicção 

do dano, seja ele de natureza física ou psicológica, estabelecendo como princípios: a 

minimização da separação da criança/jovem e família, a promoção da sensação de controlo e a 

prevenção ou minimização de lesões ou de dor (Hockenberry & Wilson, 2014).  

Relativamente à prestação de cuidados à criança/jovem em situação de maior 

complexidade, nomeadamente em contexto de emergência, colaborámos em situações que se 

revelaram momentos de extrema aprendizagem e crescimento profissional, particularmente: na 

abordagem simultânea a vários jovens que tinham sido vítimas de uma explosão com gás 

natural, apresentando queimaduras extensas de vários graus; assim como na intervenção a um 

RN com alteração de todos os critérios do triângulo de avaliação pediátrica (aparência, 

respiração e circulação); sendo que em ambas as situações o desfecho passou pela rápida 

estabilização e transferência para Unidades de referência. Embora este tipo de episódios 

represente uma importante parcela da atuação no contexto de um SUP, constatámos que na 

maioria das situações não há evidência de critérios significativos de instabilidade do ponto de 

vista clínico. Inevitavelmente, isto implica não apenas uma abordagem que dê resposta ao atual 

motivo da ida ao SUP, mas também todo um processo de capacitação parental, promovendo a 

autonomia dos pais na prevenção e gestão de eventuais intercorrências no processo de 

saúde/doença dos seus filhos. Num estudo retrospetivo desenvolvido em território nacional que 

pretendeu caracterizar a utilização de um SUP, analisaram-se 37.099 episódios de urgência 

ocorridos durante um ano. Verificou-se que apenas 41,7% corresponderam a episódios urgentes 

ou muito urgentes, representando os episódios não urgentes 57,1% do total de idas à urgência. 

Para além disto, foram considerados os desfechos de todos os episódios analisados, 

constatando-se que apenas 2% implicaram necessidade de internamento, enquanto os restantes 

98% representaram alta clínica. Segundo os autores, é categórica a necessidade de um 

acompanhamento efetivo em contexto de CSP, assim como a necessidade de uma melhor 

comunicação entre os vários níveis de cuidados, sendo este o paradigma sobre a qual se alicerça 

o nosso PI. “Esta distorção pode causar prejuízo à eficácia e à qualidade do atendimento do 

serviço de urgência, assim como um consumo de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, 

cada vez mais difíceis de conduzir. (…) Assim é necessário um reforço nas estratégias 

educacionais à comunidade, que muitas vezes passa apenas por dar a conhecer os recursos 
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existentes (…) as doenças mais frequentes, medidas de atuação em caso de doença e sobretudo 

esclarecimento de dúvidas com que os pais muitas vezes se deparam e que podem motivar idas 

desnecessárias ao SUP. Por outro lado, essas ações intersectoriais promovem um maior 

envolvimento da comunidade com os cuidados de saúde.” (Rafael et al., 2017, p. 6). 

Nesta circunstância, perante a evidência de que grande parte dos motivos de ida ao SUP 

nem sempre traduzem verdadeiras urgências ou emergências, revelando impacto quer em 

termos organizacionais quer do ponto de vista da segurança do utente, procurámos, em todas as 

situações, capacitar os pais para atuar perante contextos de doença aguda ou agudizações de 

doença crónica, nomeadamente na atuação na febre, nos vómitos e diarreia ou na dispneia na 

criança com patologia prévia conhecida. Tratando-se a habilitação e capacitação parental da 

base estrutural do apoio à família e dado o impacto bastante significativo da conjuntura 

pandémica atual na concretização da vigilância de saúde das crianças/jovens no âmbito dos 

CSP, utilizámos todos os momentos convenientes para transmitir informações e conhecimentos 

relevantes, potenciando a autonomia dos pais/cuidadores na gestão dos cuidados. É de relevar 

que frequentemente, mesmo com alta clínica para o domicílio, há ainda necessidade de manter 

determinado cuidados no domicílio. “Esta transição implica o desempenho eficaz da família, 

pelo que deve ser ajudada na adequação do papel parental aos novos processos de vida, dotando-

a dos conhecimentos e de capacidades que lhe permita gerir o regime terapêutico, assumir 

responsabilidades necessárias à continuidade dos cuidados em casa, e os cuidados necessários 

para a cura ou recuperação de autonomia” (OE, 2011, p. 67).  

Neste período de estágio e uma vez desempenhando a enfermeira orientadora funções de 

chefia e de gestão do SUP, substituindo o enfermeiro chefe na sua ausência, foi-nos possível 

observar, identificar e colaborar naquela que é a atuação do EEESIP no âmbito da gestão. Para 

além da observação no âmbito da gestão de recursos humanos, colaborámos na verificação e 

gestão dos recursos materiais, quer em termos quantitativos como qualitativos, assim como nas 

solicitações de manutenção e reparação a efetuar. Estas atividades enquadram-se como pontos 

chave na garantia do harmonioso funcionamento do Serviço, em termos materiais e de 

infraestruturas, e que influenciam diretamente a prestação e a segurança dos cuidados à 

criança/jovem por toda a equipa multidisciplinar. Ainda neste contexto, foi-nos ainda solicitada 

a realização do acolhimento aos estudantes de licenciatura em enfermagem, que iniciavam o 

seu ensino clínico, com o intuído de lhes dar a conhecer a estrutura física, os circuitos e 
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dinâmicas mais frequentes, mas principalmente a filosofia dos cuidados à criança/jovem e 

família num SUP.  

Não obstante, importa ainda relevar a nossa atuação em contexto de UICD, local onde são 

prestados cuidados de forma integral à criança/jovem e família com necessidade de 

internamento, mesmo que de curta duração. Tivemos oportunidade de colaborar em 

intervenções de enfermagem em crianças/jovens com patologia do foro médico e cirúrgico, 

sendo que, já no que diz respeito à população específica sobre a qual se alicerça o nosso PI, 

nomeadamente as crianças/jovens com NSE, cuidámos de crianças/jovens com: epilepsia, na 

sequência de convulsões de difícil controlo; e paralisia cerebral, cujo motivo de ida à urgência 

decorreu de uma alteração da função respiratória. Estas experiências revelaram-se bastante 

gratificantes, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, dada a categórica necessidade 

de envolvimento dos pais/cuidadores na prestação de cuidados, numa efetiva parceria de 

cuidados, atendendo ao paradigma dos CCF, valorizando, sobretudo, a sua autonomia. “Os 

cuidados de enfermagem tomam por foco de atenção, a promoção da autonomia, do mesmo 

modo que uma visão global da criança/jovem e das suas intrínsecas crenças e capacidades. 

Neste contexto, procura-se (…) participação dos pais, mediante um processo de negociação, 

liderança e decisão, que incorpora a sua participação nos cuidados de menor à maior 

complexidade à criança/jovem, sendo este processo caracterizado pela supervisão da 

responsabilidade do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica.” 

(OE, 2017, p. 5). 

Relativamente às atividades desenvolvidas e respetivo cronograma, referentes ao período 

de estágio no SUP, estes serão seguidamente explorados no capítulo seguinte, correspondente 

ao PI. 



 

out-21 | Página 59 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

 

3.PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Dada a necessidade de realização de um PI em serviço como condição na aquisição do 

grau do mestre e atribuição do título de EE pela OE, desenvolvemos, ao longo de todo o Estágio 

Final o nosso PI, com enfâse no último período de estágio, nomeadamente no SUP. Alicerçados 

na linha de investigação “necessidades de cuidados de enfermagem em populações 

específicas”, dirigimo-nos para a temática da promoção da continuidade de cuidados em 

crianças/jovens com NSE e famílias em contexto domiciliar. Este tema, para além de se 

enquadrar como objeto de especial interesse tanto a nível pessoal como profissional, 

corresponde a nosso ver, a um assunto de extrema relevância na prestação de cuidados de 

enfermagem à criança/jovem e família, particularmente na atuação do EEESIP, cuja abordagem 

visa contribuir para a melhoria continua dos cuidados, para o desenvolvimento de competências 

específicas e especializadas e para o significativo progresso da disciplina de enfermagem.  

Fazendo recurso à Metodologia de Projeto como fundamento do presente PI, importa 

ressalvar os desígnios de um projeto como um plano de trabalho que se organiza 

particularmente na resolução e estudo de um determinado problema identificado pelos 

intervenientes, prevendo sinergicamente a sua colaboração com a da população sobre a qual se 

centra. Esta metodologia assenta num paradigma de resolução de problemas, através de um 

processo de representação antecipado que constitui, quando operacionalizado, uma 

transformação real. Aproxima-se metodologicamente da investigação-ação na medida que não 

se baseia apenas na investigação que parte a priori de um determinado problema, mas sim na 

tentativa de intervenção consolidada em alicerces fundamentais com o intuito de alcançar uma 

resolução eficaz. É, portanto, uma atividade intencional que pressupõe objetivos, implica: 

iniciativa e autonomia; autenticidade; envolvendo complexidade e incerteza; detendo um 

carácter prolongado e faseado que percorre várias fases; pelo que “Através dela, adquirem-se 

capacidades e competências de características pessoais pela elaboração e concretização do(s) 

projeto(s) num situação real” (Ruivo et al., 2010, p. 3). 

Os mesmos autores enumeram as cinco fases pela qual é constituída, nomeadamente a 

“Elaboração do Diagnóstico da situação; Planificação das atividades, meios e estratégias; 
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Execução das atividades planeadas; Avaliação; Divulgação dos resultados obtidos.” (p. 4), pelo 

que, quando aplicada aos cuidados de saúde, particularmente aos cuidados de Enfermagem, se 

apresenta como o próprio Processo de Enfermagem. Partindo da identificação de problemas e 

tendo como meta a resolução e/ou minimização do seu impacto na vida dos indivíduos e da 

família, pressupõe intervenções de carácter individualizado, especializado e centrado na pessoa, 

levando assim à promoção de melhor qualidade de vida. 

Tendo como ponto de partida a sua aplicação, na sequência do desenvolvimento do PI, 

procederemos em seguida à justificação da temática em questão, assim como à análise e 

descrição de cada uma das etapas anteriormente mencionadas.  

 

3.1. Justificação do Tema 

A fragmentação sucessiva na prestação de cuidados de saúde constitui um obstáculo 

indiscutível à coordenação e continuidade de cuidados de saúde. É bastante invulgar que um 

único elemento em toda a rede de prestação de cuidados responda por todo o processo, de uma 

forma integral, sendo as intervenções fracionadas e distribuídas por diferentes agentes. Esta 

realidade vem sendo descrita já desde 2003, por Ahgren, que refere que esta fragmentação 

advém em primeiro lugar da descentralização da prestação de cuidados, desprestigiando os 

profissionais de primeira linha; em segundo lugar, da subespecialização dos cuidados, 

sobretudo na sequência do avanço da ciência médica e da saúde onde os profissionais adquirem 

progressivamente cada vez mais conhecimento e competências especializadas, diminuído as 

dinâmicas multidisciplinares e a interligação ativa dentro do sistema; e por último devido ao 

“Princípio de organização profissional, onde enfermeiros, médicos e outros profissionais atuam 

no sentido de tratar o doente, assumindo a responsabilidade individual pelos atos realizados. 

Neste tipo de cultura organizacional, atingir objetivos globais tem baixa prioridade” (Lopes et 

al., 2014, p. 25). 

Define o PNSIJ e especificando nas crianças/jovens com NSE, que “As crianças com 

perturbações de desenvolvimento, deficiência ou doença crónica exigem, de facto, cuidados 

acrescidos, nomeadamente a continuidade de intervenção dos vários serviços.” (DGS, 2013, p. 
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34). Não sendo possível enumerar ou descrever todas as situações relativas a crianças com NSE 

e muito menos “estabelecer um programa único de atuação. Cabe à equipa de saúde identificar, 

numa perspetiva centrada na família, as necessidades especiais de cada criança, sinalizá-las, 

proporcionar-lhes apoio continuado e promover a articulação entre os intervenientes nos 

cuidados” (DGS, 2013, p. 34). É de ressalvar que a responsabilidade da coordenação destes 

cuidados deve ser liderada, preferencialmente, pelo médico assistente, ou pelo EEESIP e/ou 

enfermeiro da família, podendo posteriormente a sua intervenção implicar o ajude da 

“periodicidade e os conteúdos das consultas, bem como a realização de outras intervenções – 

nomeadamente visitação domiciliária – de acordo com as necessidades especiais de cada 

criança.” (DGS, 2013, p. 34).  

Um estudo retrospetivo desenvolvido em território nacional, por Martins et al. (2017), 

permitiu caracterizar os internamentos pediátricos de curta duração, nomeadamente em Sala de 

Observação (SO) e UICD de um hospital de nível terciário durante um período de um ano. De 

um total de 39.923 crianças que foram observadas no SUP do hospital em estudo, 3.9% (1.557) 

foram internadas no SO/UICD. Embora a maioria dos internamentos, 71% (1.106), tenha 

decorrido de situações de doença aguda, uma importante parcela, 19.9% (309), surgiu na 

consequência de uma doença crónica agudizada. Estes internamentos reportaram ao total de 

257 crianças/jovens, sendo que “As doenças crónicas mais frequentes foram a epilepsia (n=34), 

diabetes mellitus tipo 1 (n=26), drepanocitose (n=25) e tumor cerebral (n=25), seguidos de 

asma, hemofilia (n=14) e paralisia cerebral (n=11).” (p. 142). É realçado pelos autores que as 

crianças/jovens com doença crónica agudizada foram mais frequentemente internadas em 

comparação com os restantes, com doença aguda, sendo que embora representem menos de 

25% dos indivíduos internados, o tempo de internamento é superior e a sua grande maioria teve 

necessidade de posteriormente permanecer no Serviço de Internamento de Pediatria, 

implicando maiores gastos em saúde. “Este trabalho vem reforçar o impacto da doença crónica 

em idade pediátrica nos sistemas de saúde, suportando a necessidade de programas estruturados 

de prestação de cuidados” (Martins et al., 2017, p. 144). 

Um outro estudo, desenvolvido por Lacerda et al. (2019), também com população 

portuguesa, de carácter longitudinal retrospetivo, realizou uma análise descritiva quanto à 

utilização do internamento hospitalar no universo do SNS em crianças/jovens, entre o 0 e os 17 

anos, com doenças crónicas complexas (DCC). O número total de internamentos hospitalares, 
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nos cinco anos estudados, foi de 419.927, sendo que em 15.5% (64.918) constava pelo menos 

um código de DCC. Já relativamente aos dados referentes à região centro, local onde se 

encontra o SUP onde pretendemos desenvolver o nosso PI, embora seja a região que apresenta 

a menor percentagem de hospitalizações de crianças/jovens com DCC, considerando o contexto 

nacional, revela ainda uma fração bastante significativa, representando 12,8% (12.675) do total 

de internamentos (99.124). “De entre as 10 categorias de DCC predominou a doença maligna 

(…), correspondendo a 23.0% dos episódios. Seguiram-se as doenças 

neurológicas/neuromusculares (13.1%), hematológicas/imunológicas (12,4%), outras 

anomalias congénitas/genéticas (11.6%), gastrointestinais (9.9%, neonatais (7.7%), 

metabólicas (7.3%) e respiratórias (5.6%).” (p. 491). De um modo geral, embora se verifique 

uma redução do número absoluto de internamentos, “os internamentos de crianças com DCC 

têm vindo a aumentar proporcionalmente, sendo mais prolongados, onerosos e com maior 

probabilidade de ocorrência de morte do que os restantes. (…) A maior percentagem de 

episódios e de óbitos hospitalares em Portugal Continental poderá dever-se à falta de 

alternativas a estes cuidados, nomeadamente no domicílio e na comunidade.” (p. 494). Os 

autores evidenciam ainda que “Programas de melhoria da qualidade em crianças medicamente 

complexas, focados na capacitação da família e na coordenação de cuidados, resultam em 

redução de internamentos, da sua duração e da despensa, simultaneamente melhorando os 

resultados clínicos e a satisfação das famílias” (p. 496). Neste contexto, “Famílias que se sentem 

bem no seu dia-a-dia, envolvidas, suportadas e orientadas em cuidados complexos, são famílias 

que consomem menos serviços. (…) o bem-estar familiar é uma obrigação atual da Pediatria, 

sendo imperativa uma reflexão dos responsáveis pelos serviços acerca das necessidades dos 

seus utentes.” (p. 496). 

Face ao exposto, perante a revisão bibliográfica realizada e considerando o elevado número 

de internamentos associados a crianças/jovens com NSE ao qual se associa um inquantificável 

impacto na saúde e bem-estar da criança/jovem e família, consideramos de extrema pertinência 

a abordagem desta temática, fundamentando a relevância da promoção da continuidade de 

cuidados de saúde da população em questão.  

É de ressalvar que realizámos ainda uma Revisão Sistemática da Literatura, durante grande 

parte do Estágio Final, cujo objetivo passou pela identificação do efeito da implementação de 

estratégias favorecedoras de continuidade de cuidados, em contexto domiciliar ou de 



 

out-21 | Página 63 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

ambulatório, na maximização da saúde da criança/jovem com NSE, como referido previamente. 

Desta revisão, e considerando globalmente os estudos incluídos, concluiu-se que as estratégias 

favorecedoras de continuidade de cuidados têm efeito positivo na maximização da saúde da 

criança, na medida que, melhoram a estabilidade do ponto de vista clínico; promovem a 

diminuição de: visitas/contactos não planeados, consultas/avaliações adicionais por 

subespecialidades médicas, idas ao serviço de urgência e internamentos hospitalares; e 

favorecem a acessibilidade aos cuidados e serviços de saúde (Arthur et al., 2018; Holder-Niles 

et al., 2017; Looman et al., 2018; McKissick et al., 2017; Parker et al., 2020; Ruggiero et al., 

2019; Zanello et al., 2017).  

 

3.2. Diagnóstico de Situação 

Na etapa do diagnóstico de situação, enquanto processo dinâmico e contínuo em 

permanente atualização, é fundamental que seja realizado “num tempo rápido, de forma a 

possibilitar uma ação em tempo útil e suficientemente aprofundado que permita a 

implementação de medidas pertinentes e resolúveis.” (Ruivo et al., 2010, p. 10). Envolvendo 

os conceitos de problema e de necessidade, importa referir que “o diagnóstico de situação 

implica primeiramente, a identificação dos problemas e posteriormente a determinação das 

necessidades, na qual é importante identificar os precursores dos problemas e as consequências 

dos mesmos.” (Ruivo et al., 2010, p. 11). Prevê por si só quatro fases: a “identificação dos 

problemas existentes no seio da população em estudo; estudo da evolução prognóstica dos 

problemas, prevendo as repercussões que eles possam vir a ter (…) estudo da rede de 

causalidade dos problemas(…) e cuja minimização mais influenciará o estado da população e, 

finalmente, a determinação das necessidades (…), correspondente ao necessário para solucionar 

os problemas” (Ruivo et al., 2010, p. 11). 

A definição do problema corresponde ao início do processo de investigação ou da 

elaboração de um projeto, pressupondo a análise da sua evolução de uma forma retrospetiva e 

prospetiva, assim como a “Identificação dos intervenientes, das suas diferentes perceções do 

problema e expectativas face à sua resolução; (…) clarificação dos recursos e forças que ajudam 

à resolução” (Ruivo et al., 2010, p. 12). Para além disto enquadram-se como principais fontes 
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de identificação ou definição dos problemas “especialistas na área, bases de dados, sugestões 

ou questões deixadas em aberto” (Ruivo et al., 2010, p. 12). 

Neste sentido, recorrendo  à observação e a inúmeras conversas informais, sem um roteiro 

definido, que tiveram lugar durante as primeiras semanas de estágio no SUP, mais 

especificamente com o enfermeiro chefe, com a enfermeira orientadora e alguns elementos de 

referência da equipa de enfermagem, EEESIP, sobre a temática em questão, e partindo da 

indiscutível necessidade de continuidade de cuidados de saúde em crianças/jovens com NSE e 

família, verificámos a ausência de estratégias promotoras desta continuidade, em contexto de 

CSP ou de ambulatório, instituídos no SUP, para além da carta de alta de enfermagem. Na 

realidade, também esta última é habitualmente elaborada apenas em situações de transferência 

de crianças/jovens entre instituições. Para além disto, constatou-se ainda uma articulação 

deficitária com os Serviços de ambulatório e/ou CSP, resultante de uma comunicação pouco 

eficaz entre os vários níveis prestadores de cuidados, o que poderá representar um impacto 

significativo na capacitação dos pais na gestão das situações de saúde/doenças dos seus filhos, 

assim como na diminuída ou ausente resposta da comunidade em termos de mobilização de 

recursos. É de mencionar ainda que durante a partilha de experiências da equipa face à prestação 

de cuidados à criança/jovem com NSE e família, vários elementos evidenciaram que é frequente 

os pais/cuidadores referirem falta de apoio e de acompanhamento após situações de doença 

aguda dos seus filhos, da qual decorrem sistematicamente dificuldades na gestão dos cuidados, 

o que por sua vez desencadeia e conduz a um maior número de idas ao SUP.  

Atendendo às práticas preconizadas pela OE (2011), esta esclarece que cabe ao enfermeiro 

desenvolver estratégias e implementar projetos que permitam antecipar as necessidades das 

crianças/jovens e família e facilitar a transição precoce para o domicílio. Para além disto, deve 

ainda promover políticas organizacionais que possibilitem a efetividade de uma alta precoce e 

segura, recomendando: “a articulação e a partilha de informação entre serviços e níveis de 

cuidados, de forma a assegurar a continuidade dos cuidados” (p. 83), a adoção de “metodologias 

de organização de trabalho que correspondam às necessidades da criança e família” (p. 83) e 

proporcionando aos elementos das equipas de enfermagem “formação em serviço sobre o 

planeamento da alta e a preparação do regresso a casa” (p. 83). 
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Desta forma e mais uma vez recorrendo a conversas informais com os elementos da equipa 

previamente referidos, percecionámos uma eventual necessidade de implementação e 

uniformização de práticas promotoras de continuidade de cuidados de saúde em crianças/jovens 

com NSE, após a alta clínica para o domicílio, nomeadamente nas situações de internamento 

na UICD em que há uma intervenção e um contacto mais duradouro com a referida população, 

tendo esta necessidade sido corroborada durante as conversas previamente referidas.  

Na identificação e validação diagnóstico de situação, estando implícita a observação, deve 

recorrer-se a instrumentos de diagnóstico, nomeadamente a entrevista, o questionário ou a 

análise Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), sendo que os “profissionais de 

saúde se encontram num posição privilegiada, uma vez que estando em contacto permanente e 

direto com as pessoas, estes estão mais capacitados para identificar e atuar perante os problemas 

da população” (Ruivo et al., 2010, p. 15).  

Foi em primeiro lugar construído um questionário de resposta maioritariamente fechada, 

presente no Apêndice IX, que após solicitada validação e autorização para aplicação à Diretora 

clínica e ao enfermeiro-chefe do SUP, através de requerimentos, ambos com parecer positivo e 

expostos no Anexo III, respetivamente, foi disponibilizado aos elementos da equipa de 

enfermagem, a população alvo do nosso PI. Este questionário, composto por três partes, foi 

também acompanhado de um documento introdutório, na página inicial, que fornecia toda a 

informação sobre os desígnios do projeto e realçava o anonimato do seu preenchimento. A 

primeira parte diz respeito à caracterização da equipa de enfermagem, incluindo as suas 

competências académicas e experiência profissional; já a segunda e a terceira partes pretendem 

analisar a perceção dos enfermeiros quanto à pertinência da temática, exequibilidade de 

intervenções e definição de possíveis critérios de elegibilidade dada a vasta abrangência do 

conceito de NSE. A sua aplicação concretizou-se ainda na sequência da sua validação pela 

enfermeira tutora e professor orientador, sendo que a apresentação dos dados obtidos é 

operacionalizada em seguida através de percentagem.  

Num total de 20 enfermeiros que constituem a equipa de enfermagem do SUP, 15 

preencheram o questionário (75%), como exposto na Figura 2. 
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Tendo por base a recolha de dados, resultante dos 15 questionários, trata-se de uma equipa 

maioritariamente do género feminino, 87%, como podemos constatar na Figura 3, distribuindo-

se quanto à faixa etária, sobretudo, entre os 40 e 49 anos (40%) e entre os 50 e os 59 (47%), 

como presente na Figura 4. 
 

Figura 2 - Adesão ao questionário pela equipa de enfermagem 

13
87%

2
13%

Género

Feminino Masculino

Figura 3 - Distribuição dos enfermeiros quanto ao género 

15
75%

5
25%

Elementos que preencheram o questionário
Elementos que não preencheram o questionário
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Relativamente ao tempo de exercício profissional, os enfermeiros distribuem-se 

predominantemente entre os 20 e os 29 anos (33%) e entre os 30 e os 39 anos (47%) de exercício 

da profissão, como reflete a Figura 5. Ao passo que, 33% tem entre 26 e 30 anos de experiência 

profissional no SUP e 40% dividem-se de igual forma entre 16 e 20 anos (20%) e 21 e 25 anos 

(20%) de exercício, como expresso na Figura 6. Daqui podemos depreender que se trata de uma 

equipa bastante experiente e coesa, dado o vasto período de tempo de trabalho em comum.

6
40%

7
47%

2
13%

Idade (em anos)

[40-49] [50-59] ≥ 60
Figura 4 - Distribuição dos enfermeiros quanto à idade 

2
13%
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33%

7
47%

1
7%

Tempo de exercício profissional (em anos)

[10-19] [20-29] [30-39] ≥ 40

Figura 5 - Distribuição dos enfermeiros quanto ao tempo de exercício profissional 
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Quanto às habilitações académicas, a maioria da equipa, 60%, apresenta pós-licenciatura, 

sendo que apenas 27% são enfermeiros de cuidados gerais, como indica a Figura 7. 

Relativamente à atribuição do título de EEESIP, a maior predominância localiza-se entre os 

anos 1990 e 1999, como refletem os presentes na Figura 8. Observando-se um maior número 

de EEESIP em relação aos enfermeiros de cuidados gerais, pode deduzir-se que a equipa presta 

maioritariamente cuidados especializados à criança/jovem e família. 

1
7%

3
20%

3
20%

5
33%

1
7%

2
13%

Tempo de exercício profissional no SUP (em anos)

[11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [35-40]

Figura 6 - Distribuição dos enfermeiros quanto ao tempo de exercício profissional no SUP 
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Figura 7 - Distribuição dos enfermeiros quanto às habilitações académicas 
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Algumas questões presentes no questionário, nomeadamente na segunda e terceira partes, 

permitiram ainda analisar a opinião dos enfermeiros relativamente à problemática em análise. 

As respostas às seguintes questões foram bastante unânimes. Relativamente à pertinência do 

investimento dos Serviços de Saúde na promoção de continuidade de cuidados de saúde à 

criança/jovem e família em contexto domiciliário ou de ambulatório, 100% dos enfermeiros 

assentiram positivamente (Figura 9).  

6
40%

1
6%

3
20%

1
6%
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Atribuição do Título de EEESIP

[1990-1999] [2000-2009] [2010-2019] ≥ 2020 Não aplicável

Figura 8 - Distribuição dos enfermeiros quanto à atribuição do título de EEESIP 
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Figura 9 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Considera pertinente o investimento dos Serviços de 
Saúde na promoção da continuidade de cuidados à criança/jovem e família, fora do contexto hospitalar?” 
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Da mesma forma, 100% dos enfermeiros reconheceram a implementação de estratégias 

que favoreçam a continuidade de cuidados de saúde em crianças/jovens com NSE e família, 

fora do contexto hospitalar, como uma vantagem na maximização da saúde dos mesmos (Figura 

10). 

 

Neste seguimento, quando questionados acerca da exequibilidade de um projeto que 

promova a implementação de estratégias favorecedoras de continuidade de cuidados de saúde 

à criança/jovem com NSE e família no SUP, 100% dos enfermeiros deu parecer positivo (Figura 

11). Obtivemos resultados idênticos na questão referente ao contributo da transmissão de 

informação pertinente sobre necessidades identificadas, na evicção da desarticulação entre 

níveis de cuidados nos Serviços de saúde, assim como na questão alusiva à exequibilidade do 

desenvolvimento de um projeto que visasse a transmissão dessa mesma informação, entre 

enfermeiros ou entre enfermeiros e outros profissionais tendo como ponto de partida o SUP, 

como exposto na Figura 12 e Figura 13, respetivamente. 

Figura 10 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão "Considera que, e tendo em conta a Sua experiência 
profissional, que a implementação de estratégias favorecedoras de continuidade de cuidados à criança/jovem com 
NSE e família, fora do contexto hospitalar, independentemente da complexidade clínica, representam uma 
vantagem na maximização da saúde dos mesmos?" 

15
100%

0
0%

Total de respostas: 15

Sim Não



 

out-21 | Página 71 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 
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Total de respostas: 15
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Figura 12 - Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Considera exequível o desenvolvimento de um projeto 
que promova a implementação de estratégias favorecedoras de continuidade de cuidados, fora do contexto 
hospitalar, à criança/jovem com NSE, na prestação de cuidados no SUP?" 

Figura 11 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Considera exequível o desenvolvimento de um 
projeto que vise a transmissão de informação pertinente, entre enfermeiros ou entre enfermeiros e outros 
profissionais de saúde de vários níveis de cuidados, tendo como ponto de partida o SUP?” 



 

out-21 | Página 72 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Em último lugar e já na análise da perceção dos enfermeiros quanto à vulnerabilidade da 

criança/jovem com NSE e família e a necessidade de cuidados específicos, individualizados e 

frequentes, 100% dos elementos, como reflete a Figura 14, consideraram esta população como 

de especial vulnerabilidade, carecendo de continuidade de cuidados de saúde.  

 

15
100%

0
0%

Total de respostas: 15

Sim Não

Figura 13 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Considera que a transmissão de informação 
pertinente, sobre necessidades identificadas das crianças/jovens com NSE e família, entre níveis de cuidados nos 
Serviços de Saúde, permitiriam evitar a desarticulação frequente dos mesmos?” 
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Figura 14 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Considera que as crianças/jovens com NSE e família, 
independentemente da complexidade clínica, representam um grupo de especial vulnerabilidade e que carece de 
cuidados específicos e individualizados dada a inerente necessidade de intervenções frequentes dos Serviços de 
Saúde?” 
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Para além da boa recetividade e apoio, por parte da chefia de enfermagem e da Direção 

Clínica do SUP, da análise dos questionários pudemos constatar: 

• Uma forte motivação por parte dos enfermeiros no desenvolvimento do PI, dada a 

significativa adesão ao preenchimento do questionário; 

• Que o conjunto dos elementos da equipa que completaram o preenchimento do 

questionário, que correspondeu a 75% da sua totalidade, considerou pertinente o 

desenvolvimento do PI no âmbito da promoção da continuidade de cuidados de saúde em 

crianças/jovens com NSE; 

• Que a totalidade dos enfermeiros que aderiram ao preenchimento do questionário (n=15), 

consideraram viável e exequível a implementação de estratégias promotoras de 

continuidade de cuidados de saúde em crianças/jovens com NSE e família, tendo como 

ponto de partida o SUP. 

Para uma correta análise quer do diagnóstico de situação quer a nível organizacional, deve 

recorrer-se ainda a uma análise SWOT, através de um quadro, dividido em quatro partes, 

constituído pelas fraquezas, ameaças, forças e oportunidades. Este método permite “a 

confrontação com os fatores positivos e negativos identificados perante aquela situação.” 

(Ruivo et al., 2010, p. 14).  

Os mesmos autores esclarecem que dentro dos fatores positivos incluem-se “as forças 

(pontos fortes, potencialidades, trunfos e vantagens) que são elementos favoráveis e internos ao 

próprio sistema,  enquanto as  oportunidades  são  de carácter  ou origem  exógeno”  (p. 14); os 

fatores negativos, onde se enquadram as debilidades, são “entendidas como pontos fracos ou 

desvantagens, com carácter interno. Já as ameaças ou constrangimentos são os fatores ou 

circunstâncias provenientes do exterior” (p. 14).  

Apresenta-se a concretização da análise SWOT na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Análise SWOT 
A

M
B

IE
N

T
E

 IN
T

ER
N

O
 

Forças: Recetividade da chefia de 

enfermagem do Serviço; equipa de 

enfermagem motivada para a 

implementação de estratégias 

promotoras de continuidade de cuidados 

de saúde na criança/jovem com NSE e 

família; grande parte dos elementos da 

equipa são EEESIP; frequentemente os 

pais referem falta de apoio e de 

acompanhamento na gestão dos 

cuidados após a alta clínica. 

Fraquezas: Cansaço e desmotivação da 

equipa de enfermagem face aos vários 

constrangimentos vivenciados no 

Serviço, nomeadamente a sobrecarga 

horária associada à ausência temporária 

de alguns elementos, assim como a 

exigência do ponto de vista físico, 

psicológico e emocional dado o contexto 

de contingência; dificuldade na 

identificação dos profissionais de 

enfermagem de referência para cada 

criança/jovem com NSE; e necessidade 

de investimento de tempo dos 

profissionais do SUP.  

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

ER
N

O
 

Oportunidades: Criação recente da 

Unidade de Hospitalização Domiciliária, 

pelo Centro Hospitalar, revelando 

interesse da instituição no paradigma dos 

cuidados voltados para o contexto 

domiciliar; realização, em circunstâncias 

de específicas, de contactos telefónicos, 

tendo como ponto de partida o SUP, na 

transmissão de informação clínica 

pertinente na evidência de situações que 

possam preocupar/inquietar os 

profissionais; encontra-se instituída, no 

serviço e na Instituição, a mnemónica de 

transmissão de informação ISBAR 

estando os profissionais já treinados na 

sua utilização. 

Ameaças: Dificuldade na obtenção dos 

contactos telefónicos e dos endereços de 

correio eletrónico dos serviços recetores 

e profissionais de referência, 

respetivamente; no âmbito dos CSP e 

dada a atual situação pandémica, muitos 

profissionais encontram-se mobilizados 

e bastante direcionados para a gestão do 

processo de vacinação das populações 

que abrangem, apresentando menor 

disponibilidade.  
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Com a realização da análise SWOT, pretende-se que sejam direcionados esforços e 

definidas medidas de forma a encontrar as soluções mais adequadas (personalizadas e 

individualizadas), que permitam ultrapassar as dimensões que têm efeito negativo no 

desempenho do projeto e potenciar os fatores catalisadores do sucesso, objetivando-se em 

“identificar, visando a sua eliminação/mitigação os pontos fracos em áreas onde existem riscos 

e fortalecer os pontos fortes em áreas onde se identificam oportunidades.” (Pereira & Rito, 

2013, p. 277). 

Desta forma, com os resultados dos questionário aplicados e a análise SWOT, concretizou-

se o diagnóstico de situação, validando-se o problema identificado, nomeadamente: a ausência 

de estratégias promotoras de cuidados de cuidados de saúde à criança/jovem com NSE, tendo 

em consideração a avaliação das suas necessidades, em contexto domiciliar ou de ambulatório, 

após a alta clínica do SUP, à qual se associa uma desarticulação e escassa comunicação entre 

níveis prestadores de cuidados; emergindo, portanto, a necessidade da implementação e 

uniformização de cuidados e de práticas, no âmbito da continuidade de cuidados saúde, através 

do estabelecimento de uma comunicação eficaz entre os vários serviços que prestam cuidados 

à criança/jovem com NSE e família.  

 

Em seguida, após a descrição dos problemas identificados, de uma forma sucinta, são 

definidos os objetivos. Estes assumem-se como representações antecipadoras, centradas na 

ação a realizar e que devem ser dirigidos para os resultados que se pretendem alcançar. Podem 

incluir vários níveis, desde o geral, que diz normalmente respeito a competências amplas e 

complexas, aos mais específicos, que se apresentam como indicadores de conhecimentos e 

aptidões que devem ser adquiridas ao longo de todo o processo. No seu todo, devem ser “claros; 

de linguagem precisa e concisa; em número reduzido; realizáveis; mensuráveis em termos de 

qualidade, quantidade e duração” (Ruivo et al., 2010, p. 19), sendo que “Deverá ser elaborado 

um plano de ação para cada um dos objetivos identificados.” (Ruivo et al., 2010, p. 19). 

Como tal, define-se como objetivo geral do PI:  

• Promover a continuidade de cuidados à criança/jovem com NSE e família com 

internamento na UICD do SUP, e com alta clínica para o domicílio, através da transmissão 

de informação eficaz entre níveis de cuidados de saúde; 
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E, definem-se como objetivos específicos do PI:  

•Elaborar uma proposta de procedimento de atuação, que permita a implementação e 

uniformização de práticas na promoção da continuidade de cuidados de saúde da 

criança/jovem com NSE e família; 

•Promover a articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde através do 

desenvolvimento/adaptação de ferramentas que facilitem a transmissão de informação 

pertinente; 

•Divulgar os instrumentos e ferramentas desenvolvidas aos enfermeiros da equipa do SUP, 

com vista à sua implementação no serviço.  

 

3.3. Planeamento  

A etapa do planeamento diz respeito à planificação do projeto e possíveis limitações, 

levantamento dos recursos e estratégias a utilizar na sua mobilização, tendo por base os 

objetivos definidos. “Nesta fase são, também, definidas as atividades a desenvolver (…) e, 

ainda, definidos os métodos e técnicas de pesquisa bem como o respetivo cronograma (Hungler 

et al., 2001).” (citado por Ruivo et al., 2010, p. 20).  

Ainda acordo com Ruivo et al. (2010), as atividades enquadram-se como possibilidades de 

intervenção, com “uma duração esperada, um custo esperado e requisitos esperados de 

recursos.”(p. 20); as estratégias dizem respeito à utilização dos meios definidos no planeamento 

e “têm como objetivo principal utilizar de forma eficaz os recursos (…). Os recursos disponíveis 

podem ser referentes à pesquisa (…) ou às capacidades individuais de cada membro da equipa” 

(p. 21); e por último, os meios, são os recursos à qual se recorre para a conclusão efetiva das 

atividades e “podem estar organizados em meios humanos, técnicos, materiais e financeiros” 

(p. 21).  

Como tal, apresentamos o planeamento do presente PI na Tabela 4.  



 

out-21 | Página 77 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Tabela 4 - Atividades e estratégias planeadas no SUP 

Objetivo Geral: Promover a continuidade de cuidados à criança/jovem com NSE e família 

com internamento na UICD do SUP, e com alta clínica para o domicílio, através da 

transmissão de informação eficaz entre níveis de cuidados de saúde. 

Objetivo Específico: Elaborar uma proposta de procedimento de atuação, que permita a 

implementação e uniformização de práticas na promoção da continuidade de cuidados de 

saúde da criança/jovem com NSE e família; 

Atividades a desenvolver 
Recursos Indicadores de 

avaliação Humanos Materiais 

1. Apresentação do PI ao enfermeiro 

chefe do SUP e enfermeira 

orientadora; 

2. Realização de pesquisa 

bibliográfica no âmbito da 

continuidade de cuidados de saúde 

em crianças/jovens com NSE, 

nomeadamente: condições clínicas 

das crianças/jovens que justificam a 

transmissão de informação 

pertinente; necessidades de 

continuidade cuidados; e serviços 

recetores da informação oportunos; 

3. Elaboração do questionário com o 

intuito de definir/validar critérios de 

elegibilidade do procedimento; 

4. Solicitação da autorização da 

aplicação dos questionários na 

equipa de enfermagem do SUP ao 

enfermeiro chefe e Direção Clínica; 

- Responsável 

pelo PI;  

- Docente 

orientador;  

- Enfermeira 

orientadora; 

- Enfermeiro-

chefe do SUP; 

- Direção 

Clínica do 

SUP; 

- Equipa de 

enfermagem; 

- Computador; 

- Internet; 

- Bases de 

dados 

eletrónicas e 

guidelines 

nacionais e 

internacionais; 

- Sala de 

reuniões; 

- Material 

administrativo 

diverso.  

- Validação do PI e 

da proposta de 

procedimento de 

atuação pela 

enfermeira 

orientadora, 

docente orientador, 

enfermeiro-chefe, 

Direção Clínica e 

equipa de 

enfermagem do 

SUP; 
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5. Aplicação dos questionários à 

equipa de enfermagem e respetiva 

análise; 

6. Estruturação e produção da 

proposta de procedimento de 

atuação no SUP;  

7. Apresentação do PI à equipa de 

enfermagem, de forma informal. 

Objetivo Específico: Promover a articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, 

através do desenvolvimento/adaptação de ferramentas que facilitem a transmissão de 

informação pertinente. 

Atividades a desenvolver 
Recursos Indicadores de 

avaliação Humanos Materiais 

7. Realização de pesquisa 

bibliográfica no âmbito da 

transmissão de informação eficaz 

entre níveis de cuidados de saúde 

com o intuito de promover a 

continuidade de cuidados;  

8. Estruturação, desenvolvimento e 

adaptação de uma proposta de 

ferramenta de transmissão de 

informação pertinente, por via 

telefónica; 

9. Apresentação da proposta de 

ferramenta de transmissão de 

informação ao enfermeiro chefe e 

equipa de enfermagem; 

- Responsável 

do projeto;  

- Docente 

orientador;  

- Enfermeira 

orientadora;  

- Enfermeiro-

chefe do SUP;  

- Equipa de 

enfermagem; 

 

- Computador; 

- Internet; 

- Bases de 

dados 

eletrónicas e 

guidelines 

nacionais e 

internacionais; 

- Sala de 

reuniões; 

- Material 

administrativo 

diverso. 

- Validação da 

proposta de 

ferramenta de 

transmissão de 

informação pela 

enfermeira 

orientadora, 

docente orientador, 

enfermeiro-chefe e 

equipa de 

enfermagem do 

SUP. 
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Objetivo Específico: Divulgar os instrumentos e ferramentas desenvolvidas aos enfermeiros 

da equipa do SUP, com vista à sua implementação no serviço.  

Atividades a desenvolver 
Recursos Indicadores de 

avaliação Humanos Materiais 

11. Elaboração de uma apresentação 

em formato digital sobre: os 

pressupostos da continuidade de 

cuidados de saúde em 

crianças/jovens com NSE e família, 

nomeadamente o enquadramento 

nacional; os resultados dos 

questionários aplicados; assim 

como a proposta de procedimento de 

atuação construída; 

12. Envio ao enfermeiro-chefe do 

SUP, por correio eletrónico, para 

posterior divulgação na equipa de 

enfermagem, com vista à sua 

implementação no SUP.  

 

- Responsável 

do projeto;  

- Docente 

orientador;  

- Enfermeira 

orientadora;  

- Enfermeiro-

chefe do SUP;  

- Equipa de 

enfermagem. 

- Computador; 

- Internet; 

- Bases de 

dados 

eletrónicas e 

guidelines 

nacionais e 

internacionais; 

- Material 

administrativo 

diverso. 

- Validação da 

apresentação, pelo 

enfermeiro-chefe 

do SUP, enfermeira 

orientadora e 

restante equipa;  

- Validação da 

proposta de 

procedimento pelo 

enfermeiro chefe e 

equipa de 

enfermagem e 

respetiva 

implementação no 

SUP.  

Para além disto, Ruivo et al. (2010) cita Fortin (1999), referindo que “É igualmente 

necessário realizar uma avaliação do progresso do trabalho e verificar se a estratégias utilizada 

na sua realização é viável.” (p. 21), pelo que “Todo o planeamento tem de decorrer ao longo do 

tempo e para isso deve existir uma representação gráfica ou esquemática desse mesmo período, 

um cronograma de atividades.” (p. 21). Apresentamos, portanto, o cronograma das atividades 

e estratégias desenvolvidas no Apêndice X. 

É de ressalvar que embora o desenvolvimento do PI se tenha concretizado e 

operacionalizado no SUP, que correspondeu ao último período do Estágio Final, todas as 
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atividades e estratégias que executámos nos locais de estágio anteriores e que procurámos expor 

previamente, foram estruturantes para a conceptualização das várias fases do presente PI.  

 

3.4. Execução 

A etapa seguinte corresponde à execução e trata-se da materialização/realização das 

atividades, colocando em prática tudo o que foi planeado. Operacionaliza-se na resolução do 

problema selecionado através da mobilização de meios, o que implica divisão de tarefas e 

gestão do tempo, estabelecidos antecipadamente. Podem surgir necessidades de reformulação 

perante a imposição de contratempos pelo que devem ser colocadas em práticas medidas que 

garantam o cumprimento dos objetivos. Os instrumentos de diagnóstico passíveis de serem 

utilizados “incluem a observação direta, entrevistas, questionários, recolha e consulta de 

documentos” (Ruivo et al., 2010, p. 23). 

Perante a necessidade do cumprimento dos objetivos específicos previamente definidos 

optámos por subdividir este capítulo com o intuito de descrever as atividades que nos 

propusemos a concretizar com o propósito de os atingir.  

a) Elaborar uma proposta de procedimento de atuação, que permita a implementação 

e uniformização de práticas na promoção da continuidade de cuidados de saúde da 

criança/jovem com NSE e família; 

Na sequência da consumação do diagnóstico de situação e tendo em consideração a 

necessidade identificada, propusemo-nos a desenvolver uma proposta de procedimento de 

atuação, com o intuito de fomentar a implementação e uniformização de práticas no âmbito da 

promoção da continuidade de cuidados de saúde à criança/jovem com NSE e família.  

A implementação e estruturação de normas e procedimentos, para além de se enquadrar 

como um método de apoio à decisão, constitui um instrumento de qualidade na prestação de 

cuidados pelos profissionais de saúde, permitindo uma melhoria significativa dos sistemas de 

saúde. A sua elaboração, pressupondo a identificação da melhor evidência científica disponível, 

favorece a segurança e permite ainda a aquisição de ganhos em saúde, equidade e uma gestão 
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mais adequada na utilização dos recursos do próprio sistema. É de considerar que “A prática 

clínica tem sido apontada como uma das principais componentes da estrutura da prestação de 

cuidados de saúde. Esta tem sido, igualmente, uma área onde a ausência de protocolos, ou de 

elementos reguladores, é constantemente invocada para demonstrar diferenças na forma da 

prestação de cuidados e justificar práticas distintas.” (Lopes et al., 2014, p. 116).  

Desta forma, a produção deste tipo de instrumentos deve partir de uma perspetiva 

integradora, preferencialmente multidisciplinar e que pressuponha a análise de todas as 

situações e atuações de que o indivíduo é alvo, na medida que, “A continuidade assistencial e a 

coordenação entre os níveis de cuidados, são reconhecidos como elementos essenciais para 

garantir que o doente recebe os melhores cuidados de saúde, atempados e efetivos.” (Lopes et 

al., 2014, p. 116).  

Atendendo mais uma vez à temática em análise, tratando-se o serviço em questão de um 

SUP, constatámos: uma elevada afluência diária de utentes ao serviço, nomeadamente durante 

o período diurno; situações em que o intervalo de tempo de permanência no mesmo era bastante 

reduzido; e ainda que, excetuando o momento da triagem que se prevê o mais breve possível, 

nem todas as crianças/jovens e famílias eram alvo dos cuidados de enfermagem. Como 

consequência, ao considerarmos todos os utentes que recorriam ao serviço, os fatores anteriores 

poderiam representar possíveis barreiras à implementação do PI. Não só dificultariam, a nosso 

ver, a identificação das crianças/jovens com NSE, como também a avaliação das suas eventuais 

necessidades de continuidade de cuidados de saúde. Desta forma, decidimos restringir o grupo-

alvo a: crianças/jovens com NSE e com internamento na UICD do SUP. Na UICD, para além 

de todos os indivíduos serem alvo da intervenção do enfermeiro, é ainda possível antever um 

período de permanência significativamente mais prolongado no tempo. Ademais, alicerçados 

na integração dos vários níveis de cuidados de saúde e uma vez que é na transição do contexto 

hospitalar para o contexto domiciliar e comunitário que ocorre maior dissociação/rotura entre 

os indivíduos e os cuidados de saúde, tal como fundamentámos previamente, particularizámos 

o momento da alta clínica como momento chave e de importante relevância na promoção da 

continuidade de cuidados de saúde.  

Adicionalmente, nem todas as crianças/jovens com NSE e famílias poderiam necessitar ou 

beneficiar da transmissão de informação entre níveis de cuidados de saúde. Não só devido à 
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vasta abrangência da definição de NSE, que abarca condições clínicas complexas e não 

complexas, mas também porque em muitas circunstâncias, os pais e/ou cuidadores ou estão 

perfeitamente capacitados para lidar com as transições inerentes ao processo de doença aguda 

ou de agudização da doença crónica ou apresentam já uma relação estreita e eficaz com 

determinados serviços e profissionais de referência. Como tal e recorrendo a uma pesquisa 

bibliográfica direcionada para entidades de relevo no âmbito das NSE, tentámos definir critérios 

de elegibilidade, considerando exatamente as condições clínicas prévias das crianças/jovens, 

assim como as necessidades de continuidade de cuidados de saúde que decorrem da situação de 

doença atual. Posteriormente e recorrendo à aplicação dos questionários já anteriormente 

referidos, procurámos ainda, em parceria com a equipa de enfermagem, definir quais as 

crianças/jovens a abranger pela proposta de procedimento, esclarecendo ainda quais as 

situações/necessidades de continuidade de cuidados que justificariam a intervenção.  

Alicerçados no National Survey of Children’s Health, levado a cabo nos Estados Unidos 

da América, pela Child and Adolescent Health Measurement Initiative (2013) identificámos as 

condições clínicas mais frequentes e com maior expressão no âmbito das NSE. Quando 

questionados relativamente às crianças/jovens a abranger e que beneficiariam da transmissão 

de informação pertinente entre níveis de cuidados, tendo em consideração as referidas 

condições clínicas, verificámos que de uma forma geral, os enfermeiros da equipa atribuíram 

relevância em todos os itens apresentados, obtendo cada item pelo menos 93% de respostas 

positivas. Destacaram-se a Diabetes Mellitus e a Epilepsia e/ou episódios convulsivos 

frequentes, ambas com 100%, como exposto na Figura 15.  

Já fundamentados nos National Care Coordination Standarts for Children and Youth with 

Special Health Care Needs, definidos pela NASHP (2020) mais uma vez nos Estados Unidos 

da América, identificámos ainda as necessidades de continuidade e de coordenação de cuidados 

de saúde mais significativas, pelo que, quando inquiridos acerca das eventuais situações e/ou 

necessidades que justificariam a transmissão de informação pertinente entre diferentes níveis 

de cuidados de saúde, a cada opção foi atribuído parecer positivo pelo menos por 93% dos 

enfermeiros, destacando-se: as mudanças das condições clínicas e/ou funcionais das 

crianças/jovens; as mudanças relevantes/fraturantes na família; a dificuldade na adaptação à 

parentalidade; e as situações de fim de vida e/ou paliação, todas com um total de 100% de 

respostas positivas pelos enfermeiros (Figura 16).
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Diabetes Mellitus

                                      Asma
(com exacerbações frequentes)

Paralisia Cerebral

Depressão/problemas de ansiedade

Epilepsia/episódios convulsivos frequentes

                                 Doença crónica complexa
(p.e. com necessidade de Ventilação Mecânica)

Alterações comportamentais em
alterações prévias de desenvolvimento

Atrasos de desenvolvimento não descritos

10 11 12 13 14 15 16
Total de respostas: 15

Figura 165 - Distribuição dos enfermeiros quanto á questão “Quais as crianças/jovens com NSE que perante a ida 
ao Serviço de UP, beneficiaram da transmissão de informação pertinente entre os diferentes níveis de cuidados de 
saúde?” 

15 (100%)

15 (100%)

14 (93%)

14 (93%)
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15 (100%)

15 (100%)

Mudanças das condições clínicas/funcionais

Mudanças relevantes/fraturantes na família

Internamentos frequentes

Idas recorrentes ao SUP

Situações sociais significativas e/ou complexas

Dificuldade na adaptação à parentalidade

Fim de vida/paliação

10 11 12 13 14 15 16
Total de respostas: 15

Figura 156 - Distribuição dos enfermeiros quanto á questão “Quais as situações/necessidades que perante a ida 
ao SUP de uma criança/jovem com NSE, considera que justificariam a transmissão de informação pertinente entre 
os diferentes níveis de cuidados de saúde?” 
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Posto isto, recorrendo à colaboração da equipa de enfermagem, que inclui o enfermeiro-

chefe e a enfermeira orientadora do período de estágio no SUP, quer através de reuniões mais 

formais como de momentos informais, como é caso dos períodos de passagem de turno, 

propusemo-nos a elaborar uma proposta de procedimento que integrasse não apenas os produtos 

da evidência científica atual, obtidos através de uma pesquisa bibliográfica abrangente, mas 

também os resultados subsequentes da aplicação dos questionários à equipa, permitindo 

adequar e adaptar as intervenções que favorecem a continuidade de cuidados de saúde à própria 

realidade do SUP. A produção da proposta de procedimento, sob a forma de norma de atuação 

e que inclui um fluxograma de decisão, visou não apenas a implementação do procedimento 

por si só, mas também a uniformização de práticas com o intuito de promover a continuidade 

de cuidados de saúde à criança/jovem com NSE e família, com alta clínica do SUP, sendo 

apresentada no Apêndice XI.  

b) Promover a articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, nomeadamente 

CSP e serviços de ambulatório, através do desenvolvimento/adaptação de ferramentas 

que facilitem a transmissão de informação pertinente. 

Uma vez definidos os critérios de elegibilidade, no que diz respeito à população alvo e às 

necessidades de continuidade de cuidados de saúde, considerámos relevante identificar junto 

da equipa de enfermagem do SUP, quais os possíveis serviços recetores da informação, mais 

especificamente, quais os serviços de referência na prestação de cuidados à criança/jovem com 

NSE e família, que ao receberem informação pertinente sobre a situação de doença aguda ou 

de agudização de doença crónica que os levou a recorrer ao SUP, poderiam favorecer a 

continuidade de cuidados de saúde fora do contexto hospitalar. Desta forma, ao inquirir os 

enfermeiros por meio do já referido questionário, constatámos que 93% dos enfermeiros que 

completaram o questionário, consideraram os CSP e os Cuidados Paliativos (CP) como serviços 

recetores de relevo, ao passo que 73%, 87% e 80% destacaram ainda, respetivamente: os 

Serviços de ambulatório; Serviço Social (SS) e/ou Núcleo de Apoio às Crianças e Jovens em 

Risco (NACJR); e o SNIPI, como apresentado na Figura 17. Uma vez que todas as opções 

foram escolhidas por mais de 50% do total de elementos da equipa (n = 20 elementos), 

concluímos que a equipa, de um modo geral, considera todos os serviços prestadores de 

cuidados à criança/jovens com NSE e família expostos anteriormente, por sua vez enquadrados 

em vários níveis de cuidados de saúde, como potenciais recetores de informação pertinente, 
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pelo que, decidimos incluí-los tacitamente na proposta de procedimento elaborada. É ainda de 

ressalvar que embora tenhamos disponibilizado uma opção em aberto que pretendia que os 

enfermeiros identificassem outros serviços de referência, estes não acrescentaram nenhum 

outro serviço e/ou entidade de relevo.  

Consecutivamente, optámos ainda por clarificar os meios de transmissão da informação 

mais oportunos, entre níveis de cuidados de saúde, à parte da elaboração da carta de alta de 

enfermagem, junto da equipa de enfermagem do SUP. Recorrendo ao questionário aplicado e 

tal como se pode observar na Figura 18, verificámos que 93% dos enfermeiros, ou seja, 14 

elementos dos 15 que completaram o questionário, identificaram o contacto telefónico como o 

meio mais eficaz e exequível no serviço, para transmitir a informação. Constatámos ainda que 

73%, ao qual corresponde um total de 11 enfermeiros, consideram que o correio eletrónico é 

também um mecanismo adequado para transmitir informação. Dado que estes últimos 11 

elementos correspondem a mais do que 50% do total de enfermeiros que compõe a equipa (n = 

20 elementos), decidimos que seria relevante, atribuir a devida importância a esta forma de 

transmissão da informação, pelo que a incluímos na proposta de procedimento de atuação.  

14 (93%)

11 (73%)

13 (87%)

12 (80%)

14 (93%)

CSP

Serviços de ambulatório

SS/NACJR

SNIPI

CP

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Total de respostas: 15

Figura 17 – Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Quais os Serviços Recetores em que considera que a 
transmissão de informação relevante favoreceria a continuidade de cuidados fora do contexto hospitalar, à 
criança/jovem com NSE e família?” 
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Uma vez introduzindo o contacto telefónico como meio de comunicação entre os vários 

serviços e níveis de cuidados, observámos ser de extrema importância o recurso a uma 

ferramenta que permitisse a transmissão de informação de forma clara e concisa, de modo a 

que: o recetor recebesse informação organizada e dirigida à situação de doença atual da 

criança/jovem; e o transmissor da informação se sentisse confortável recorrendo a um 

instrumento que permitisse estruturar o pensamento e a informação, evitando qualquer tipo de 

stress ou ansiedade.  

Ao longo dos vários períodos do Estágio Final fomos desenvolvendo algumas atividades, 

como apresentámos no capítulo anterior, que permitiram sustentar e fundamentar em parte o 

presente PI. Tivemos oportunidade, tanto no primeiro período de estágio nos CSP, como no 

segundo na UCIN, de elaborar propostas de Normas de atuação que favoreciam: a articulação 

entre profissionais de saúde no âmbito dos CSP e a transmissão de informação pertinente do 

ambiente hospitalar para os CSP, respetivamente. Como tal e com base na pesquisa 

bibliográfica que fomos realizando ao longo de todo o período de estágio, identificámos a 

Técnica ISBAR como o atual instrumento de referência na transferência de informação alusivo 

à transição de cuidados, sendo fortemente preconizada a sua implementação pelo Departamento 

da Qualidade na Saúde na medida em que se aplica a todos os níveis de cuidados de saúde. 

É, sobretudo, nos períodos de transição de cuidados, correspondentes a qualquer momento 

em que há transferência de responsabilidade entre prestadores e em que lhes é inevitavelmente 
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Figura 18 - Distribuição dos enfermeiros quanto à questão “Qual a forma, ou as formas, de transmissão de 
informação que considera mais eficaz e exequível no SUP, para além da Carta de Alta de Enfermagem?” 
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imputada a missão de garantir a segurança e a continuidade, que deve ser implementada uma 

comunicação eficaz entre as várias equipas que prestam cuidados “evitando lacunas na 

transmissão da informação, que podem causar quebras graves na continuidade de cuidados e no 

tratamento adequado.” (DGS, 2017, p. 5). Define ainda a DGS (2017) que, “Uma das estratégias 

que garante a eficácia da comunicação é a utilização de uma ferramenta que promova a 

uniformização da mesma mas também a sua implementação de forma ativa” (p. 6), na medida 

que “A Metodologia ISBAR é recomendada (…) por força da sua fácil memorização pelos 

profissionais e pela possibilidade de replicação em diferentes contextos da prestação de 

cuidados, mas também, porque é uma estratégia de compreensão de mensagem, recorrendo a 

uma metodologia padronizada, simples, flexível concisa e clara para comunicar informações 

desses cuidados.” (p. 6).  

Tal como referimos, no SUP encontrando-se já instituída a Mnemónica ISBAR como 

instrumento de transmissão de informação entre serviços da mesma instituição, como é o caso 

do Serviço de Internamento de Pediatria, ou eventualmente com instituições de referência, 

nomeadamente quando ocorre a transferência de uma criança/jovem para determinado serviço 

fora do Centro Hospitalar. Deste modo, e dada a especificidade da população abrangida pelo 

PI, procurámos adaptar este instrumento em parceria com alguns elementos de referência da 

equipa de enfermagem, fundamentados na Norma 001/2017 preconizada pela DGS (2017), no 

sentido de favorecer a transmissão de informação de forma o mais direcionada possível para as 

necessidades de continuidade de cuidados de saúde identificadas. Optámos, posteriormente, por 

integrar este instrumento na própria proposta de procedimento de atuação, pelo que 

apresentamos um modelo resumido, para rápido acesso e consulta, também por nós 

desenvolvido, no Apêndice XII,  que por sua vez se encontra anexo à proposta de procedimento.  

c) Divulgar os instrumentos e ferramentas desenvolvidas aos enfermeiros da equipa 

do SUP, com vista à sua implementação no serviço.  

Na sequência da elaboração da proposta de procedimento de atuação, assim como do 

desenvolvimento de um instrumento facilitador de transmissão de informação entre serviços, 

tendo como ponto de partida o SUP, fundamentado na Mnemónica ISBAR mas adaptado às 

necessidades de continuidade de cuidados da criança/jovem com NSE e família identificadas, 
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propusemo-nos a apresentar todo o trabalho desenvolvido, no âmbito do presente PI à equipa 

de enfermagem.  

Dadas as atuais contingências em vigor, relacionadas com o contexto pandémico ainda em 

curso, e que passam pelo impedimento da aglomeração de pessoas em todas as circunstâncias 

potencialmente evitáveis, deparámo-nos com a suspensão da formação contínua no SUP.  Desta 

forma, impossibilitados de concretizar a apresentação dos instrumentos e documentos 

elaborados de forma presencial, que permitiria a sua discussão e validação pela equipa, tal como 

planeado, procurámos definir alternativas para facultar aos enfermeiros os resultados do 

trabalho desenvolvido.  

Tratando-se de um dos objetivos definidos para o presente PI e dado que o subsequente 

processo de avaliação implica a verificação da consecução dos objetivos definidos inicialmente, 

“Caso o objetivo não tenha sido atingido, é necessário perceber quais os fatores que 

influenciaram a ausência de consecução do objetivo e quais as consequências da mesma. Neste 

sentido devem ser delineadas estratégias que promovam a sua consecução (Nogueira, 2005).” 

(Ruivo et al., 2010, p. 26).  

Como tal, contruímos uma apresentação em formato digital, presente no Apêndice XIII, 

denominada como “Continuidade de Cuidados – Serviço de Urgência Pediátrica”. Esta 

pretendia: expor a temática e a conjuntura portuguesa neste âmbito; apresentar os dados 

resultantes da aplicação do questionário à equipa; clarificar objetivos do PI; e divulgar o 

instrumento de transmissão da informação devidamente adaptado, o fluxograma de decisão com 

base nos critérios de elegibilidade e necessidades de continuidade de cuidados das 

crianças/jovens e família, assim como a estrutura da própria proposta de procedimento de 

atuação com o intuito de favorecer o processo de implementação.  

Embora esta apresentação não possa ter sido exposta de forma presencial, foi enviada ao 

enfermeiro-chefe do SUP, juntamente com os instrumentos desenvolvidos, por meio de correio 

eletrónico, com o objetivo de ser posteriormente disseminada por todos os enfermeiros da 

equipa pela mesma via. Para além disto procurámos ainda utilizar todos os momentos informais 

oportunos para divulgar os resultados do nosso trabalho, da qual resultaram apreciações e 

pareceres bastante positivos.  
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3.5. Avaliação 

A avaliação, na metodologia de projeto deve ser levada a cabo durante todo o processo, 

sendo, portanto, contínua. Desta continuidade emerge a possibilidade de redefinir a análise da 

situação e dos objetivos, reestruturar ação e a seleção dos meios, assim como a análise dos 

resultados, tornando-se todo o processo tão relevante quanto o produto final realizado. 

Intervindo com o intuito de melhorar a coerência, a eficiência e a eficácia,  “A avaliação como 

processo dinâmico implica a comparação entre os objetivos definidos inicialmente e os 

objetivos atingidos” (Ruivo et al., 2010, p. 25). 

Embora o presente PI não tenha sido, até ao momento implementado, foi devidamente 

planeado, respeitando as várias etapas da Metodologia de Projeto. Foi ainda realizada uma 

avaliação contínua de todas as suas fases e etapas com objetivo de ultrapassar adversidades e 

barreiras de natureza funcional, organizacional e de gestão com que nos fomos deparando ao 

longo de todo o processo. Existiram momentos de reflexão e de consultadoria, sobretudo 

durante o planeamento e a execução, tanto com o professor orientador como com alguns 

elementos de referência da equipa de enfermagem, pelo que inevitavelmente procurámos 

incorporar as alterações e sugestões dos vários intervenientes. “Nesta etapa deve questionar-se 

sobre o trabalho realizado até ao momento, grau de satisfação, sugestões para possíveis 

melhorias (…). É fundamental que o(s) participante(s) entenda(m) que pode(m) (re)planear, 

(re)elaborar; (re)produzir; criar novas hipóteses; mudar de percursos e processos.” (Ruivo et 

al., 2010, p. 25). 

A sua não implementação deve-se, a nosso ver, por um lado à escassez de tempo, mas por 

outro às próprias condicionantes do serviço. Tanto o SUP como tantos outros serviços que 

integram o Centro Hospitalar em questão, estão de momento direcionados para o combate à 

pandemia em curso, o que implica uma gritante e constante necessidade de gestão de recursos 

humanos, materiais e financeiros. Tratando-se de um contexto que vulnerabiliza não só os 

utentes como os próprios profissionais, é percetível que se priorizem situações que possam 

ameaçar ou colocar em causa a garantia da prestação de cuidados de saúde, carecendo de uma 
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resposta imediata e eficaz, em detrimento do desenvolvimento de projetos ainda que estes 

representem um investimento na maximização da saúde da população.  

Todo o PI foi planeado de forma a que, quando implementado, possa ser avaliado, pelo 

que foi ainda elaborada uma proposta de documento para a realização de auditoria interna 

referente ao registo da transmissão de informação pertinente entre níveis de cuidados por via 

telefónica e o envio da carta de alta de enfermagem, no processo clínico, encontrando-se anexo 

ao procedimento. É de ressalvar que as auditorias se elevam como ferramentas indispensáveis 

à melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados, sendo que “permitem a 

realização de análises comparativas do desempenho, de acordo com referenciais pré-definidos, 

conducentes à melhoria da qualidade do serviço disponibilizado, a uma atualização permanente 

da prática face à evidência e boa prática definida.” (Lopes et al., 2014, p. 117).  

Fica, portanto, pendente a avaliação global do projeto, estando prevista aquando da sua 

implementação integral, com respetiva divulgação dos resultados. Tratando-se de um processo 

dinâmico e potencialmente ajustável, todos os instrumentos e documentos desenvolvidos são 

passiveis de sofrer alterações mediante a opinião e a perceção dos vários intervenientes, com 

vista à sua adequação face às dinâmicas e realidades do serviço até ao seu envio para aprovação.
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS  

Le Boterf (2003) define a competência como uma disposição para atuar de modo pertinente 

em relação a uma determinada situação específica. Em contexto profissional, a competência 

exige conhecimento na coordenação de operações e não somente na sua aplicação, de forma 

isolada. Pressupõe “uma ação ou conjunto de ações finalizado sobre uma utilidade, sobre uma 

finalidade que tem sentido para o profissional” (p. 47), pelo que “Descrever a competência não 

pode limitar-se ao estabelecimento de uma lista de conhecimentos ou de habilidades nem 

mesmo à constatação da sua aplicação. (…) A competência emerge na junção de um saber e de 

um contexto” (p. 49). Para além disto, a competência não pressupõe um processo inato, “não é 

uma constante. Ela pode e deve variar em função da evolução da situação em que intervém.” 

(p. 52), cabendo ao profissional não somente fazer, mas refletir e compreender, de modo que, 

nas situações em que o resultado esperado não é predefinido, este deve ainda saber o que é 

necessário fazer e para onde dirigir a ação.  

Dadas as inúmeras experiências que tivemos oportunidade de vivenciar durante este 

período de aprendizagem, com o principal objetivo de desenvolver competências no âmbito da 

prática especializada em enfermagem, é imperativo o exercício reflexivo na análise da nossa 

praxis em contexto clínico, de forma a consolidar conhecimentos e a percecionar as mudanças 

que ocorreram no nosso “Eu” pessoa e “Eu” enfermeiro. Benner (2001) esclarece que “O 

processo de cuidados de enfermagem e a análise das decisões são limitados, na medida em que 

a dificuldade da tarefa, a importância relativa, os aspetos relacionais e os resultados de uma 

prática competente não são completamente apreendidos se neles não incluirmos o contexto, as 

intenções e as interpretações desta prática competente.” (p. 63). 

A realização do Estágio Final, em contexto clínico, pressupôs como objetivos de 

aprendizagem: o desenvolvimento de conhecimentos e competências no âmbito da intervenção 

especializada,  demonstrando julgamento clínico e tomada de decisão face às respostas humanas 

aos processos de vida e aos problemas de saúde; a promoção da melhoria da qualidade dos 

cuidados de saúde, numa prática baseada na evidência e nos referenciais éticos e deontológicos 
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da profissão, recorrendo à investigação; a capacitação para a governação clínica, para os 

processos de liderança de equipas e projetos, bem como para a supervisão e gestão dos cuidados 

nos diversos contextos; e a contribuição para o desenvolvimento da enfermagem, enquanto 

disciplina e profissão, assim como da formação especializada (IPB, 2020).  

De acordo com Benner (2001), fundamentada no modelo de Dreyfus (1980), a 

aprendizagem em contexto experimental levanta questões e põe à prova os comportamentos em 

situações reais. Nunca desconsiderando a componente teórica, o enfermeiro depende sempre do 

contexto prático para desenvolver conhecimentos clínicos e a capacidade de resolver 

problemas. É na prática que os profissionais desenvolvem tando o conhecimento clínico como 

uma estrutura moral, pois aprendem diretamente com os seus utentes e famílias.  

Neste capítulo pretendemos, portanto, analisar e refletir criticamente quanto ao 

desenvolvimento de competências comuns, do EE, específicas, do EEESIP, e de Mestre, tendo 

em consideração o percurso formativo até então, nomeadamente a prática clínica, durante a 

concretização do Estágio Final e que implicou vários períodos, em diversos contextos da 

prestação de cuidados à criança/jovem e família.  

 

4.1. Desenvolvimento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista  

Enquadrando-se como disciplina do conhecimento, define o Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros (REPE) que a enfermagem é a profissão que na área da saúde 

presta cuidados de enfermagem à pessoa, o longo de todo o ciclo vital, considerando os grupos 

sociais em que está inserido. Ao enfermeiro é-lhe reconhecida “competência científica, técnica 

e humana para a prestação de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e 

comunidade, aos níveis de prevenção primária, secundária e terciária.”(MS, 1996, p. 2960).  

Já ao EE, enquanto profissional habilitado e a quem é atribuído um título profissional, 

detém competência científica, técnica e humana, prestando “além de cuidados de enfermagem 

gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua especialidade.” (MS, 1996, p. 

2960). Por sua vez, a atribuição do título de EE obedece não apenas à verificação das 
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competências específicas enunciadas nos várias Regulamentos, das respetivas áreas de 

especialização em enfermagem, mas também a um conjunto de competências comuns, inerentes 

a todos os contextos de prestação de cuidados de saúde, ou seja, as competências comuns do 

EE. Estas “envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a 

cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a 

prática de enfermagem.” (OE, 2019, p. 4744). 

Dada a pertinência da prática especializada no âmbito dos cuidados de saúde, decorrente 

da necessidade de intervenções individualizadas e personalizadas nos mais diversos contextos, 

frequentemente mais exigentes e complexos, identificamos a importância do investimento na 

especialização em enfermagem como recurso para o desenvolvimento de competências 

progressivamente mais dirigidas para a pessoa e família, como focos da atuação do enfermeiro, 

assim como para as suas necessidades. 

As competências comuns do EE compreendem quatro domínios de competências, 

nomeadamente: o domínio da responsabilidade profissional, ética e legal; o domínio da 

melhoria contínua da qualidade; o domínio da gestão dos cuidados; e o domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019).  

 

4.1.1. Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

Do domínio da responsabilidade, ética e legal, emerge a necessidade de uma prática que 

se fundamente no enquadramento legal, princípios éticos e deontológicos da profissão, 

particularmente na área de especialidade, acercando o respeito pelos direitos humanos e as 

próprias responsabilidades decorrentes do exercício da profissão (OE, 2019). 

A tomada de decisão em enfermagem, enquanto processo que os enfermeiros realizam 

sistematicamente na sua prática, permite a concetualização e a estruturação dos cuidados 

prestados, assim como a gestão/resolução de problemas (Banning, 2008). Ao longo de todo o 

período de estágio preocupámo-nos em intervir, numa efetiva parceria com a criança/jovem e 
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família, de forma convergente com as necessidades identificadas durante a avaliação, planeando 

e executando ações individualizadas e dirigidas a cada indivíduo a quem prestámos cuidados. 

Este sinergismo, que implica muitas vezes um processo de negociação anterior e uma adequada 

mobilização de conhecimento, traduz-se frequentemente numa maior capacitação e 

responsabilização, tanto das crianças/jovens em relação ao seu processo de saúde/doença, como 

dos pais, em termos de autonomia na gestão dos cuidados aos seus filhos. Recorremos 

tacitamente à melhor e mais relevante evidência científica, procurando fundamentar todas as 

decisões e o próprio processo de enfermagem, tendo em vista uma prestação de cuidados de 

qualidade e de excelência.  

Para além disto, e integrando os deveres inerentes à Deontologia Profissional, 

desenvolvemos atividades ao longo de todo o estágio com o intuito de promover o apoio e a 

proximidade da criança/jovem e família com os cuidados de saúde, enquanto indivíduos 

inseridos na comunidade. Enquadra-se como dever do enfermeiro a responsabilidade da 

promoção da saúde e do estabelecimento de respostas adequadas às necessidades da população 

em cuidados de enfermagem, recorrendo, eficazmente à colaboração com outros profissionais 

em programas/projetos que respondam exatamente às necessidades da comunidade (AR, 2015). 

Ao integrarmos o projeto “Dar atenção às NSE” aquando da nossa colaboração com a UCC 

durante o período de estágio em CSP, foi possível, avaliar individualmente o bem-estar das 

crianças/jovens e famílias abarcadas pelo projeto, tendo como foco a NSE previamente 

conhecida. Posto isto, e após a devida ponderação, numa tomada de decisão partilhada pelos 

vários elementos da equipa constituinte do projeto, eram transmitidas sugestões de reavaliação 

médica, referenciação ou encaminhamento de acordo com as necessidades identificadas. Define 

o artigo 104º do Código Deontológico do Enfermeiro que este assume o dever de “Orientar o 

indivíduo para o profissional de saúde adequado para responder ao problema, quando o pedido 

não seja da sua área de competência;” (AR, 2015, p. 8103), assim como de “Assegurar a 

continuidade dos cuidados” (AR, 2015, p. 8103). Já segundo o REPE, cabe ainda ao enfermeiro 

“Encaminhar, orientado para os recursos adequados, em função dos problemas existentes, ou 

promover a intervenção de outros técnicos de saúde, quando os problemas não possam ser 

resolvidos só pelo enfermeiro.” (MS, 1996, p. 2960). 

As intervenções de enfermagem são realizadas com base na defesa de valores universais 

como a igualdade, a liberdade, a verdade e a justiça, pelo que cabe ao enfermeiro não só o 
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cumprimento das normas deontológicas pela qual se rege a profissão, como a responsabilização 

“pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou delega;” (AR, 2015, p. 8102). Foi uma 

contante, nos vários contextos de estágio, e dado que prestámos cuidados a indivíduos das mais 

diversas culturas, etnias e nacionalidades, perante distintas situações a nível social e económico, 

a nossa preocupação com a igualdade de direitos e o respeito pela autodeterminação. Na medida 

que, sempre que a criança/jovem conseguiu expressar a sua vontade, tivemos imperativamente 

em consideração a sua opinião, as suas escolhas e o seu consentimento. Contudo, é de 

considerar que embora os princípios principialistas da beneficência, que se distingue da não-

maleficência, da justiça e do respeito pela autonomia, se enquadrem como considerações 

básicas e universais, a sua aplicação difere, em termos práticos, quando se trata de crianças e 

jovens. As preferências e a autodeterminação, em contexto pediátrico, são influenciadas pela 

idade, pela maturidade e pelo nível de dependência de adultos, pelo que cabe aos pais/cuidados, 

enquanto a criança cresce, amadurece e começa a fazer escolhas, o exercício do seu direito à 

autodeterminação. Irrevogavelmente, sobrepor-se-á sempre o superior interesse da criança 

(Vizcarrondo, 2019).  

Neste sentido, em todas as propostas de normas e procedimentos que nos propusemos a 

elaborar, tivemos em consideração não apenas a questão da confidencialidade da transmissão 

de dados, entre serviços/entidades e mesmo entre profissionais, mas procurámos também 

assegurar que os pais tinham conhecimento e consentiam todas as ações que pretendíamos 

adotar, promovendo sistematicamente o seu registo no processo clínico na criança/jovem. 

Define a Carta da Criança Hospitalizada que “As crianças e os pais têm o direito a serem 

informados para que possam participar em todas as decisões relativas aos cuidados de saúde.” 

(IAP, 2008, p. 5).  

No âmbito da prestação de cuidados de enfermagem à criança/jovem, enquadram-se 

determinadas intervenções que mais ou menos invasivas, constituem uma ameaça à sua 

dignidade dada a forma como expõem a sua intrínseca vulnerabilidade. Salienta ainda a Carta 

da Criança Hospitalizada, que “A intimidade de cada criança deve ser respeitada. A criança 

deve ser tratada com cuidado e compreensão em todas as circunstâncias”(IAP, 2008, p. 10), 

fomentando um humanização crescente dos cuidados. Desta forma, foi nossa práxis a defesa da 

privacidade e da dignidade da criança/jovem e família, recorrendo a medidas antecipatórias, 

mas garantindo sempre a segurança das práticas, principalmente em procedimentos dolorosos, 
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em que seriam expectáveis determinadas respostas comportamentais associadas à ansiedade, ao 

stress e ao medo. Estabelece o Artigo 107º do Código Deontológico do Enfermeiro, a assunção 

do dever de respeitar a intimidade da pessoa e “Salvaguardar sempre, no exercício das suas 

funções e na supervisão das tarefas que delega, a privacidade e a intimidade da pessoa.” (AR, 

2015, p. 8103). 

 

4.1.2. Domínio da melhoria contínua da qualidade 

No domínio da melhoria contínua da qualidade elevam-se os Padrões de Qualidade dos 

cuidados de enfermagem, definidos em 2001, na medida que fomentam a promoção da melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados dos cuidados de enfermagem, assim como da “vantajosa 

necessidade de refletir sobre o exercício profissional dos enfermeiros.” (OE, 2001, p. 5). 

Especificando nos Padrões de Qualidade dos cuidados de enfermagem especializados, a sua 

definição, constitui uma oportunidade para promover “a qualidade dos cuidados especializados 

(…) como referencial para a prática especializada, que estimule a reflexão contínua sobre a 

qualidade do exercício profissional e apoie os processo de melhoria continua da qualidade” 

(OE, 2017, p. 2). 

Desta forma, e considerando o desenvolvimento do nosso PI, que se fundamentou no 

reconhecimento de uma problemática, da qual decorreu a identificação de uma necessidade e 

que implicou o planeamento e execução de um conjunto de atividades e estratégias, resultando 

na elaboração de uma proposta de procedimento de atuação, importa ressalvar que o EE 

“identifica oportunidades de melhoria. Estabelece prioridades de melhoria. Seleciona 

estratégias de melhoria. (…) Incrementa a normalização e a atualização de soluções eficazes e 

eficientes.” (OE, 2019, p. 4747). O referido procedimento que construímos, alicerça-se na 

articulação entre níveis de cuidados de saúde, recorrendo à transmissão de informação 

pertinente associada ao processo de saúde/doença da criança/jovem e família, particularmente 

com NSE, com base na identificação da necessidade de continuidade de cuidados de saúde, não 

no contexto hospitalar, mas sim em ambiente domiciliar ou de ambulatório. Os Padrões de 

Qualidade dos cuidados especializados em ESIP preconizam o desenvolvimento de processos 

eficazes, que promovam a adaptação aos problemas de saúde, instigando “A continuidade do 
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processo de prestação de cuidados de enfermagem (…) de crianças e jovens com necessidades 

de saúde e educativas especiais; O planeamento da alta de acordo com as necessidades da 

criança/jovem e os recursos disponíveis; O máximo aproveitamento dos diferentes recursos da 

comunidade de suporte à criança/jovem com necessidades de cuidados” (OE, 2017, p. 9).  

Para além disto, das distintas propostas de Normas e procedimentos a que nos propusemos 

a elaborar nos diferentes locais de estágio, surgiram alguns pontos em comum. Em primeiro 

lugar, o facto de que todos os documentos construídos distinguirem os profissionais dos CSP, 

nomeadamente os enfermeiros, como os elementos de referência e de relevo na continuidade 

de cuidados de saúde da criança/jovem com NSE. A nosso ver, para além de se tratarem dos 

profissionais que melhor conhecem os utentes, famílias, famílias alargadas e recursos a que 

estes têm acesso, são também elementos da equipa de saúde mais proficientes em relação aos 

meios disponíveis na comunidade, cuja mobilização poderá favorecer a acessibilidade e o 

estabelecimento de uma relação próxima dos utentes com os cuidados de saúde. Daqui emerge: 

a pertinência da utilização de metodologias de organização dos cuidados de enfermagem 

promotoras de qualidade, como é o caso do método de trabalho por enfermeiro de referência, 

no qual se enquadra o enfermeiro de família; assim como o “estabelecimento de parcerias com 

os agentes da comunidade no sentido da melhoria da acessibilidade da criança/jovem aos 

cuidados de saúde, das quais as inerentes à articulação entre os cuidados de saúde primários, 

cuidados de saúde secundários e/ou recursos da comunidade.” (OE, 2017, p. 10). Já em segundo 

lugar, a proposta de realização de auditoria interna aos registos de enfermagem em SClínico®, 

como forma de avaliação do cumprimento das Normas. No que refere ao processo de integração 

de cuidados, é apontada como medida que favorece a articulação e os processos de interface 

entre os níveis de cuidados, o desenvolvimento de mecanismos de auditoria (Lopes et al., 2014). 

Atendendo à atual situação pandémica, vimo-nos frequentemente confrontados, nos vários 

locais de estágio, com inúmeras medidas e novos circuitos com o intuito de minimizar ou 

impedir a transmissão de microrganismos, o SarsCoV-2 em particular. Tratando-se de práticas 

relativamente recentes e em constante adaptação, procurámos ajustar a nossa prática, 

respeitando por um lado as contingências instituídas e colaborando na implementação e na 

manutenção nas medidas concretas de prevenção e controlo da infeção, mas garantido, por 

outro, a prestação de cuidados com a maior qualidade e humanização possível. Se 

anteriormente, em grande parte das situações, a criança/jovem tinha a possibilidade de ter junto 
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de si ambos os pais, por longos de períodos, quer em contexto hospitalar, quer em CSP, 

atualmente, preconiza-se que apenas um dos dois esteja presente com o intuito de reduzir a 

aglomeração e a proximidade das pessoas. Tentámos, sempre que possível, adaptar as situações, 

na expectativa de reduzir o impacto na criança/jovem e família, gerindo o risco inerente à 

própria prestação de cuidados. Sempre que oportuno, abordámos a temática adaptando a 

linguagem à faixa etária e procurámos capacitar os pais em relação às precauções a implementar 

de acordo com a etapa de crescimento e desenvolvimento da criança/jovem. Sistematicamente 

reforçámos a importância das boas práticas da higiene das mãos e da etiqueta respiratória, sendo 

que é “agora, mais do que em qualquer momento do passado mais recente, todos nós temos 

uma importante e vital função como indivíduos – agora e nos próximos dias, semanas e meses: 

proteger-nos a nós, à família e de quem cuidamos, as crianças/adolescentes/famílias.” (OE, 

2020, p. 1). 

 

4.1.3. Domínio da gestão dos cuidados  

O domínio da gestão dos cuidados refere-se à gestão dos cuidados de enfermagem, à sua 

otimização e articulação na equipa de saúde, prevendo um adequada adaptação do tipo e estilos 

de liderança, tendo em conta a gestão dos recursos e os contextos, visando em última instância 

a garantia da qualidade dos cuidados (OE, 2019).  

No que diz respeito à liderança voltada para o processo de gestão, Have, Have, Stevens, 

Vander e PolCoyne (2003) propõem duas dimensões chave, a flexibilidade/estabilidade e 

orientação externa/interna. Tratando-se de um processo complexo, “De facto, a boa liderança é 

incentivadora do comprometimento dos profissionais de saúde com uma ação informada através 

da identificação das necessidades da procura de melhor evidência. Os bons líderes ajudam a 

reportar o erro e geri-lo numa lógica de aprendizagem e melhoria contínua; garantir o rigoroso 

cumprimento das normas de segurança das pessoas; e, formar profissionais e utilizadores para 

manterem uma conduta ética de boa cidadania entre e dentro das instituições de saúde.” (citado 

por Melo et al., 2017, p. 5). 
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Nos vários locais de estágio, tivemos a oportunidade de observar as práticas e ser 

orientados por: enfermeiros de referência na equipa, como foi o caso da EEESIP no âmbito dos 

CSP, na USF, enquadrando-se como o único elemento desta área de especialidade; enfermeiros 

que desempenham papéis de coordenação, nomeadamente a enfermeira coordenadora da UCC 

onde colaborámos durante o mesmo período de estágio em CSP, que embora não sendo EEESIP 

procurou contribuir avidamente no nosso processo de aprendizagem; enfermeiros que exerciam 

a função de chefia de equipa e de responsáveis de turno, particularmente na UCIN; assim como 

enfermeiros que desempenhavam o cargo de chefia, durante os períodos de ausência do 

enfermeiro-chefe, como ocorreu no SUP. Dados os diferentes contextos, com graus de 

complexidade, contingências, recursos e  populações a quem prestam cuidados bastante 

distintos, e integrando para além disso, vários níveis de cuidados, pudemos depreender 

diferentes estratégias e tipos de liderança. Embora devido à escassez de tempo, não tenhamos 

tido a oportunidade intervir neste âmbito, uma vez que requer um nível significativo de 

competência, responsabilidade, mas, sobretudo, de conhecimento do serviço e da equipa, foi 

bastante enriquecedor acompanhar o processo de gestão, supervisão e de avaliação dos cuidados 

prestados pela equipa. A função de líder, desempenhada pelo enfermeiro, é a nosso ver, um 

papel fundamental não apenas na equipa de enfermagem, mas como na própria equipa de saúde. 

Acarreta uma enorme responsabilidade na medida que, para além de lhe incumbir a gestão dos 

recursos humanos, nomeadamente enfermeiros e assistentes operacionais, cabe-lhe ainda a 

gestão dos recursos materiais, a operacionalidade de todas as infraestruturas e equipamentos, 

assim como, e enquadrando-se como um dos aspetos mais relevantes, a gestão de conflitos, 

dentro e fora da equipa, e a resolução de problemas, na garantia de que são prestados os 

melhores cuidados possíveis à criança/jovem e família.  

Deparámo-nos, maioritariamente, com equipas constituídas por elementos 

consideravelmente pró-ativos, que incitavam ao diálogo, à discussão construtiva, à partilha de 

experiências do âmbito da prática clínica, fomentado a aprendizagem quer pelo reforço positivo 

quer pela promoção da integração de novos conhecimentos, mas que em simultâneo, e sempre 

que o serviço o exigia, atuavam nas situações de maior complexidade, de forma calma e eficaz, 

convertendo-se numa referência para a equipa. “É particularmente necessária e atual a discussão 

em torno da liderança nas instituições de saúde. Uma boa liderança é a chave das instituições 

de saúde para que estas sejam capazes de respeitar os mais elevados indicadores de qualidade; 

manter equipas motivadas com capacidade de tomada de decisão fundamentada; registar o mais 
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alto nível de custo–efetividade; e, receber a satisfação expressa dos utilizadores.” (Melo et al., 

2017, p. 5) 

Os mesmos autores citam Vitória (2010) quando referem que alguns dos elementos 

organizacionais que podem prejudicar um desempenho saudável dos profissionais e constituir 

um entrave ao seu desenvolvimento, passam pela “sobrecarga de trabalho, dificuldade de 

conciliação da vida pessoal/familiar e profissional, ausência de oportunidades de progressão de 

carreira, falta de critérios claros de avaliação de desempenho e remuneração ou problemas de 

comunicação (Melo et al., 2017, p. 93). Neste sentido, e encontrando-se as equipas em período 

de avaliação de desempenho em relação ao biénio anterior, verificámos que esse momento 

corresponde a uma fase de maior vulnerabilidade dos profissionais, uma vez que tanto o seu 

papel enquanto enfermeiros, tal como as suas práticas se encontram em análise. Foi bastante 

satisfatório observar que, em grande parte das situações, o enfermeiro avaliador proferiu 

palavras de motivação e encorajamento como incentivo à projeção do biénio seguinte.  

 

4.1.4. Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

O domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais orienta-se pela assunção 

do autoconhecimento dos enfermeiros em relação à sua prática, reconhecendo que a sua 

intervenção tem influência no estabelecimento de relações terapêuticas, mas também na relação 

entre os vários profissionais que compõem a equipa de saúde. Este desempenha um papel 

estrutural como facilitador dos processos de aprendizagem, fundamentando as suas tomadas de 

decisão em evidência válida, atual e pertinente (OE, 2019).  

Durante todo o período de estágio, procurámos analisar e refletir sobre o impacto que as 

nossas atuações apresentaram nas crianças/jovens e famílias a quem prestámos cuidados. 

Contactámos com realidades bastante dispares, com níveis de exigência em termos pessoais e 

profissionais muito variados, o que conduziu a uma reflexão pessoal e sobre nós próprios, 

enquanto enfermeiros e enquanto pessoas. É evidente que as experiências que fomos 

vivenciando foram percecionadas por nós tendo em consideração as nossas próprias conceções, 

crenças e valores, contudo, tentámos sistematicamente que os nossos sentimentos e emoções 
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não influenciassem nem prejudicassem as nossas intervenções. Uma das situações concretas 

com que nos deparámos, e que conduziu a um inevitável processo introspetivo, foi a morte, no 

contexto da UCIN. Procurámos disponibilizar tempo e ouvir os pais, providenciando o apoio e 

suporte que estes requeriam, na tentativa de facilitar o próprio processo de luto. Benner (2001) 

interpõe que “Apreender a encontrar os outros em vários estados de vulnerabilidade e de 

sofrimento requer abertura e uma aprendizagem experimental ao longo do tempo.” (p. 17). 

De um modo geral, tratando-se de contextos bastante particulares, com distintos níveis de 

especificidade, em que a nossa intervenção variou de acordo com a complexidade dos cuidados 

e necessidades da díade, foi possível tomar consciência das nossas próprias limitações e 

dificuldades. Tanto em situações de emergência, associadas a uma maior instabilidade das 

funções vitais da criança ou na presença de uma criança/jovem gravemente doente, que colocam 

o enfermeiro sobre uma enorme pressão e que exigem respostas rápidas e direcionadas, como, 

a título de exemplo, no processo de capacitação e empoderamento parental, que promovemos 

criteriosamente, e em procurámos pedir ajuda, apoio e suporte, sempre que nos 

consciencializámos das nossas limitações, a elementos de referência na equipa, com mais 

competência e experiência, como foi o caso das várias enfermeiras orientadoras. De salientar 

que “A prática é um todo integrado que requer que o profissional desenvolva o carácter, o 

conhecimento, e a competência para contribuir para o desenvolvimento da própria prática. A 

prática é mais do que a coleção de técnicas.” (Benner, 2001, p. 14). Isto permitiu o 

desenvolvimento de competências como EE e um processo de maturação tanto pessoal como 

profissional, tratando-se de um percurso fundamental no estabelecimento de relações 

terapêuticas com as crianças/jovens e família, contribuindo para a melhoria dos próprios 

cuidados de saúde que prestámos.  

Com a realização do artigo científico, desenvolvido no âmbito do estágio final, 

concretizámos, tal como anteriormente referido, uma Revisão Sistemática da Literatura. Esta 

revisão, com base na evidência científica mais atual, permitiu concluir que as medidas 

favorecedoras de continuidade de cuidados de saúde têm um efeito positivo na maximização da 

saúde das crianças/jovens com NSE e família. A sua realização possibilitou que, integrando os 

resultados que obtivemos, justificássemos a pertinência da temática a abordar e 

fundamentássemos o nosso PI. Estes resultados, provenientes dos artigos cujos autores citámos 

antecipadamente, evidenciaram ainda o papel fundamental do enfermeiro, particularmente o 
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enfermeiro de prática especializada no âmbito da coordenação e continuidade de cuidados de 

saúde. Isto permitiu o desempenho de um papel dinamizador em relação aos processos de 

aprendizagem e de investigação, contribuindo inclusive para o desenvolvimento da prática 

especializada.  

 

4.2. Desenvolvimento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

O EEESIP compreende o seu espaço de intervenção naquela que é uma fase crucial e de 

bastante relevo no ciclo vital de um indivíduo, abarcando o período desde o nascimento até aos 

18 anos de vida, à exceção de situações como é o caso da doença crónica, a incapacidade ou a 

deficiência, em que este período se pode estender até aos 21 ou até mesmo 25 anos de idade, 

com o intuito de se estabelecer uma transição adequada para a vida adulta e cuidados de saúde 

ao adulto (OE, 2018) 

Definem os Padrões de Qualidade dos cuidados especializados em ESIP, que o exercício 

profissional dos EEESIP se alicerçam numa filosofia de cuidados de enfermagem centrados na 

família, assim como nas interações e processos comunicacionais que lhe estão implícitos, 

estabelecendo um parceria com a criança/jovem e família/pessoa significativa em quaisquer 

contextos em que os primeiros se encontrem, como: o hospital, centro de saúde, cuidados 

continuados, escola, comunidade, domicílio, entre outros. Os cuidados tomam como foco de 

atenção a promoção da autonomia da criança/jovem, com base nas suas conceções, crenças e 

capacidades, ao passo que procuram ainda caracterizar o nível de participação dos pais, 

resultante de um processo negocial, de liderança e de tomada de decisão, enquadrando-se como 

responsabilidade do EEESIP a supervisão da sua participação nos cuidados de menor à maior 

complexidade (OE, 2017).  

Relativamente às competências inerentes ao EEESIP, estabelece o respetivo Regulamento 

de Competências, que este “Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua 

saúde; Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; Presta 
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cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e desenvolvimento da criança 

e do jovem.” (OE, 2018, p. 19192).  

É de realçar, que ao longo do capítulo referente ao enquadramento do Estágio Final, 

mediante as reflexões sobre situações específicas que fomos concretizando, integrámos o 

desenvolvimento de determinadas competências específicas expectáveis no EEESIP.  

No que concerne à maximização da saúde da criança/jovem, esta enquadra-se como um 

subconceito inerente à saúde e que por si só corresponde a um estado subjetivo, que depreende 

a satisfação das necessidades, mediante as várias etapas de desenvolvimento. Trata-se de um 

processo dinâmico, continuo e variável no tempo, implica a potenciação do crescimento e/ou 

desenvolvimento e  a adaptação às transições normativas e/ou acidentais “através da otimização 

do estado de bem-estar físico, psicológico, intelectual, social e espiritual, que (…) permite à 

criança/jovem conseguir alcançar todo o seu potencial não a dissociando dos pais/família” (OE, 

2017, p. 3).  

Neste sentido, foi nossa preocupação constante, durante todo o período do estágio, a 

realização de uma correta avaliação e promoção do crescimento e desenvolvimento da criança 

e do jovem, fomentando, por um lado, a autonomia e progressiva responsabilização quanto ao 

seu processo saúde/doença, mas promovendo, por outro, a capacitação e empoderamento da 

família para dar resposta às suas necessidades em saúde. Particularizando nos CSP, e no âmbito 

da vigilância de saúde, procurámos dar resposta às mais variadas situações, mediante as 

diretivas preconizadas pelo PNSIJ. Tivemos oportunidade, tal como já referimos anteriormente, 

de avaliar não só o crescimento e o desenvolvimento das crianças/jovens, mas também o 

estabelecimento de um processo de vinculação e o exercício da parentalidade adequados. 

Recorrendo, maioritariamente em parceria com a equipa médica, à avaliação do 

desenvolvimento psicomotor, até aos 5 anos de idade, através da Escala de rastreio de Mary 

Sheridan Modificada, percecionámos que o desenvolvimento da criança está sujeito a vários 

fatores e, como processo contínuo, é variável de indivíduo para indivíduo. Neste seguimento, 

procurámos transmitir os cuidados antecipatórios adequados a cada faixa etária, impulsionando 

a operacionalização de medidas promotoras de um desenvolvimento saudável, o que permitiu 

desenvolvimento de competências no âmbito da unidade 3.1., indo ao encontro dos critérios 

E1.1.3., E3.1.1., E3.1.2., E3.1.3. e E3.2.2. (OE, 2018). 
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Ainda neste âmbito, colaborámos frequentemente com a enfermeira orientadora na 

realização de múltiplas consultas exclusivamente dirigidas para o processo de amamentação, 

como processo complexo e criterioso que implica não só determinadas competências por parte 

do RN, mas também vontade e aptidão por parte da mãe. Segundo os últimos dados estatísticos 

referentes à prevalência de aleitamento materno em Portugal, a percentagem de mulheres que 

amamentou em exclusivo pelo menos até aos quatro meses localiza-se nos 48,5%, ao passo que 

a percentagem de mulheres que amamentaram pelo menos até aos seis meses corresponde 

apenas a 30,3% (Kislaya et al., 2017). Isto implica uma necessidade de investimento crescente 

dos profissionais, não apenas na promoção da amamentação, que tivemos oportunidade de 

concretizar, como define o critério E3.2.5, mas, sobretudo, no suporte e no apoio necessários à 

sua manutenção e continuidade enquanto a criança e a mãe beneficiarem e o pretenderem. De 

facto, foi bastante gratificante observar a disponibilidade, o empenho e a dedicação que a 

enfermeira orientadora, enquanto conselheira em amamentação e consultora em aleitamento 

materno, integrou na sua prática. Proporcionou frequentemente alternativas adjuvantes, que 

facilitaram não apenas o processo de amamentação, mas tiveram em especial consideração a 

garantia do aporte nutricional da criança. Facultou regularmente, inclusive, o seu endereço de 

correio eletrónico pessoal, na eminência de determinadas intercorrências que pudessem 

comprometer o bem-estar quer da criança, quer da mãe. Esta intervenção acabou por nos 

suscitar bastante interesse, e levou-nos ainda a efetuar pesquisa bibliográfica sobre a temática, 

na identificação das mais recentes evidências. Tudo isto contribuiu tacitamente para o 

desenvolvimento de competências, nos quais se enquadra a unidade E2.4. e os respetivos 

critérios E2.4.1., E2.4.2. e E2.4.3. (OE, 2018).  

Uma das atividades que pudemos ainda realizar, no cumprimento do PNRN, foi o Teste de 

Diagnóstico Precoce, um dos momentos de maior relevância na vigilância de saúde no período 

neonatal, uma vez que atualmente permite a deteção precoce de um total de 26 patologias, 

maioritariamente de carácter metabólico. Estando a sua execução sob a integral 

responsabilidade dos enfermeiros é de relevar que os dados do último relatório, referente ao 

ano de 2018, interpõem uma taxa de cobertura próxima dos 100%, mais precisamente 99,8% 

(Vilarinho et al., 2019). Neste sentido, para além de reforçarmos continuadamente a 

importância da sua realização, procurámos esclarecer todas as dúvidas e receios dos pais, 

incitando à pesquisa e esclarecimento em locais fidedignos e de referência. Desenvolvemos, 

portanto, competências no âmbito da unidade E2.3. e do critério E.2.3.1. (OE, 2018).  
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Uma outra atividade que nos propusemos a executar, aquando da nossa colaboração com 

a UCC, foi a realização de sessões de educação em saúde com crianças em idade pré-escolar, 

no domínio do PNSE, e cuja temática passou pela higiene do sono infantil. Embora este se 

tivesse apresentado como um público alvo bastante desafiante e que exigiu um planeamento 

criterioso dos conteúdos e da execução da atividade, dada a faixa etária e os implícitos curtos 

momentos de atenção, foi uma experiência bastante enriquecedora. Pudemos constatar uma 

excelente adesão quer das crianças quer dos educadores de infância, na concretização da 

atividade, assim como uma relevante motivação de ambos para trabalhar e abordar o tema a 

posteriori. Para além de abordarmos alguns aspetos relacionados com a fisiologia do sono, de 

uma forma interativa, procurámos: sensibilizar as crianças quanto às consequências imediatas 

e mediatas de hábitos de sono pouco adequados; e fomentar práticas favorecedoras da higiene 

do sono. Daqui emerge um indiscutível desenvolvimento de competências inerentes ao 

EEESIP, definidas nos critérios E1.1.5., E1.2.3., E1.2.7., E1.2.8. e E2.2.1. (OE, 2018).  

Evidencia-se uma outra competente de relevo na intervenção do EEESIP à criança/jovem 

e família, a comunicação. Tendo tido a oportunidade de, nos vários contextos da prática clínica, 

de prestar cuidados a crianças/jovens nas mais variadas faixas etárias, foi uma constante 

preocupação, a adaptação e a apropriação da comunicação, não só de acordo com a idade e 

etapa de desenvolvimento, mas também considerando as suas crenças, cultura e meio onde se 

encontram inseridos. Segundo Phaneuf (2005) comunicar consiste em exprimir-se e permitir, 

de igual forma, que o outro o faça, “não é, portanto, uma coisa simples, por além de mais, neste 

fenómeno, nada pode ser considerado de maneira isolada: cada ser existe em interação com os 

outros, num determinado contexto e numa dada cultura. (…) transmite-se de maneira consciente 

ou inconsciente pelo comportamento verbal e não verbal, e de modo mais global, pela maneira 

de agir dos intervenientes. (…) é um processo de acesso ao outro e de compreensão recíproca.” 

(Phaneuf, 2005, pp. 22–23). Neste sentido, e pressupondo a sua indissociabilidade do cuidar, 

procurámos consolidar e adaptar a forma como comunicamos, com o intuito de favorecer o 

estabelecimento de uma relação de confiança e de ajuda mútuas, quer com a criança/jovem, 

quer com a família. Constatámos que a comunicação empática, revelando disponibilidade e 

interesse, com recurso à linguagem simples e de fácil compreensão, fomentou a expressão de 

medos e receios por parte dos pais, nomeadamente nas situações de doença da criança/jovem, 

o que permitiu direcionar a nossa intervenção no sentido de dar resposta às suas inquietações, 

promovendo, inclusive, o seu empoderamento. Da mesma forma, o recurso ao diálogo e à 
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interação, dirigidos às diferentes faixas etária e de desenvolvimento, permitiram que criássemos 

uma relação de confiança com as crianças/jovens e amenizássemos o impacto negativo que a 

prestação de cuidados de saúde pudesse acarretar. Isto permitiu o desenvolvimento de 

competências no âmbito da unidade E3.3. e dos critérios E1.1.2., E3.3.2. e E3.3.3. (OE, 2018).  

Em relação às situações de especial complexidade e particular exigência, que integram o 

espetro de ação do EEESIP, nos mais variados contextos de prestação de cuidados de saúde à 

criança/jovem e família, estes requerem “conhecimentos e habilidades para antecipar e 

responder às situações de emergência, mas também para avaliar a família e responder às suas 

necessidades, nomeadamente no âmbito da adaptação às mudanças na saúde e dinâmica 

familiar” (OE, 2018, p. 19192). 

Neste sentido, particularizamos mais uma vez no período de estágio referente à UCIN. 

Tratando-se de um local amplamente diferenciado e que pretende dar resposta às situações que 

vulnerabilizam francamente o RN e a família, como é o caso da prematuridade e do RN doente 

ou gravemente doente, tivemos a oportunidade de percecionar a relevância da intervenção do 

EEESIP na deteção de focos de instabilidade e de ameaça à vida. Esta exigiu, por sua vez, uma 

intensa, metódica e sistemática vigilância assim como uma significativa necessidade de 

mobilização de conhecimentos no que diz respeito aos próprios critérios de instabilidade, o que 

proporcionou o desenvolvimento de competências enquadradas na unidade E2.1. (OE, 2018). 

Não obstante, procurámos envolver os pais na prestação de cuidados, estimulando a presença e 

o contacto físico, nomeadamente o contacto pele a pele através do método canguru, 

promovendo ainda a sua autonomia e independência, na resposta às necessidades das crianças 

e no exercício da parentalidade, quer, a título de exemplo, em relação à prestação de cuidados 

de higiene e conforto, quer em relação à gestão da alimentação, sono e repouso, convergindo 

com a unidade E1.1. e o respetivo critério E1.1.1. (OE, 2018).  

Ainda no contexto de UCIN, deparámo-nos durante todo o período de estágio, com 

internamentos prolongados associados a complicações e consequências da extrema 

prematuridade dos RN, e que fazem parte do universo das NSE. Na última década, a 

percentagem de RN prematuros não sofreu grande alterações, contudo a percentagem de RN 

muito prematuros e que apresentam, no futuro, patologia crónica complexa, tem vindo a crescer 

significativamente. Este aumento está intimamente relacionado por um lado, com o incremento 
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da utilização de técnicas de fertilização artificial, por outro, com a melhoria da qualidade dos 

cuidados que advém do próprio desenvolvimento médico e tecnológico, e que permitiu a 

redução da mortalidade perinatal, mesmo em casos de muito baixa idade gestacional. A estas 

complicações associam-se contudo, significativas consequências e complicações no futuro e 

em faixas etárias mais tardias, podendo influenciar a qualidade de vida da criança/jovem e 

futuro adulto (Gallo et al., 2021).  

Neste sentido, e tendo em consideração que tanto as crianças como os pais permaneceram 

por longos períodos na Unidade, foi possível constatar uma grande dificuldade dos últimos em 

gerir não apenas a prestação de cuidados à criança, mas também as suas próprias emoções e 

sentimentos. Afinal de contas, nestas situações as crianças mantinham-se já internadas desde o 

nascimento, algumas delas há mais de três meses, denotando-se uma luta diária na 

desconstrução do “bebé ideal” para o “bebé real”. Procurámos em todas as circunstâncias 

envolver os pais nos cuidados, negociando aquela que seria a sua intervenção, promovendo a 

sua paulatina capacitação e responsabilização, com o intuito de dar resposta, posteriormente, 

no domicílio, às necessidades dos seus filhos da forma mais autónoma possível. Para além disso 

tentámos ainda apoiá-los e suportá-los, escutando as suas dúvidas, receios e frustrações, 

pretendendo facilitar todo o processo de transição. “Nas situações de dependência, para que 

haja cuidados de qualidade, é necessário que o processo de preparação do regresso a casa tenho 

como objetivo ajudar os membros cuidadores das famílias a incorporarem no seu quotidiano 

comportamento adequados que permitam a adaptação aos novos desafios de saúde (Petronilho, 

2007).” (citado por OE, 2011, p. 62). 

Neste contexto, e uma vez que estas crianças estão incluídas no grupo que se pretende 

como alvo das medidas promotoras de continuidade de cuidados a implementar com o nosso 

PI, procurámos integrar, na nossa proposta de procedimento de atuação, já no âmbito do SUP, 

a articulação com os serviços responsáveis pela intervenção precoce, sempre que a equipa se 

deparasse ou diagnosticasse alguma alteração do ponto de vista funcional da criança, neste caso 

específico até aos 6 anos de idade, até outrora desconhecida. Tudo isto contribuiu de forma 

bastante relevante para desenvolvimento de competências, nomeadamente em relação às 

unidades E2.5., E3.2., e aos critérios E2.5.1., E2.5.3., e E3.2.7. (OE, 2018).  
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Em todos os contextos de estágios fomos confrontados com uma dicotomia indissociável 

da intervenção do EEESIP. Por um lado, a necessidade de intervir, tendo como objetivo o bem-

estar da criança/jovem e a promoção do melhor estado de saúde possível, por outro, a 

concretização de intervenções que para o alcançar, são geradoras de medo, ansiedade e dor. 

Procurámos que estas ações fossem sistematicamente acompanhadas de medidas que 

permitissem atenuar o seu impacto na criança/jovem e família, pelo que recorremos a estratégias 

não farmacológicas e em algumas casos farmacológicas, tal como já discriminámos em 

capítulos anteriores. Estas medidas foram, sem exceção, adaptadas à faixa etária e ao estadio 

de desenvolvimento da criança/jovem e implicaram sempre a presença e o envolvimento dos 

pais/pessoas significativas com o intuito de causar o menor dano possível. A efetivação da 

presença dos pais “é um elemento importante na planificação de intervenções individualizadas. 

No processo de gestão da dor na criança esta presença assume particular importância. (…) são 

eles que ajudam a criança a integrar a experiência de dor, apresentando-se como promotores de 

orientação/aplicação de estratégias não farmacológicas no controlo da dor.” (OE, 2013, p. 18). 

Estas estratégias foram cruciais na nossa prática e permitiram o desenvolvimento de 

competências, a nosso ver, elementares no EEESIP, particularmente em relação à unidade E2.2. 

e aos respetivos critérios E2.2.2. e E2.2.3. (OE, 2018).  

Já em relação à nossa intervenção ao adolescente e ao jovem, embora tenhamos tido a 

oportunidade de cuidar de pessoas nesta faixa etária em contexto de CSP, dada a redução das 

consultas de vigilância preconizadas pelo PNSIJ, em consequências das medidas de prevenção 

e combate à pandemia atual, foi em contexto de urgência, no SUP, que pudemos ter uma mais 

frequente e ampla intervenção. Deparámo-nos com inúmeras situações que exigiram uma 

importante capacidade de adaptação e de ajuste, com o objetivo estabelecer uma relação de 

confiança eficaz, que permitisse ganhos efetivos para o adolescente/jovem a quem prestámos 

cuidados. Fomos confrontados com várias situações, como: intoxicações medicamentosas 

voluntárias, ideações suicidas, fugas de casa devido a eventos fraturantes na dinâmica familiar 

e estados de embriaguez; tendo todas elas exigindo de nós uma significativa mobilização de 

recursos tanto do ponto de vista pessoal como profissional. É de salientar que “A adolescência 

é uma fase de experimentação de vários comportamentos. É o período em que a ex-criança 

começa a assumir o controlo da sua vida social (…) levando-o muitas vezes a adotar 

comportamentos de risco” (Freitas et al., 2009, p. 26). Neste sentido, tentámos sempre que 

possível e adaptando as estratégias comunicacionais, sensibilizar para o impacto que as escolhas 
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e opções que fazemos, enquanto pessoas integradas numa sociedade, possam ter a nível social, 

mas, sobretudo, as consequências que daí podem advir em relação à saúde. Para isto, e com 

recurso à escuta ativa e a um discurso isento de juízos de valor, demonstrando sempre 

disponibilidade, fomentámos: a adoção de comportamentos e opções saudáveis; o 

desenvolvimento de estratégias de cooping adequadas para enfrentar as situações causadoras 

de stress, ansiedade e depressão; e a melhoria da autoestima e autoconceito, reforçando a 

importância da autovalorizarão e da identificação de pontos fortes e positivos do seu dia a dia. 

Estas experiências contribuíram categoricamente para o desenvolvimento de competências 

fundamentais, como é o caso das unidades E1.2. e E3.4., e dos critérios E1.2.4., E2.5.2., E3.4.2., 

E3.4.3., E3.4.4. e E3.4.5. (OE, 2018). 

Todo este período representou, sem dúvida, um caminho de extremo desenvolvimento e 

aprendizagem. Foi bastante enriquecedora a oportunidade de integrar contextos distintos da 

prestação de cuidados à criança/jovem e família, mas foi o facto de termos experienciado que 

em determinada instância a nossa intervenção contribui de alguma forma na maximização da 

saúde e no bem-estar da criança/jovem e família, que tornou esta experiência tão mais 

gratificante a todos os níveis.  

 

4.3. Desenvolvimento das Competências de Mestre  

Estabelece o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, através do Artigo 

15º do Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, que o grau de mestre é atribuído  na sequência 

do desenvolvimento de competências a cinco níveis, designadamente a quem demonstre: 

desenvolver e aprofundar conhecimentos e capacidade de compreensão, sustentados no nível 

de 1º ciclo, recorrendo à investigação; saber aplicar conhecimentos e capacidade de 

compreensão na resolução de problemas desconhecidos e não familiares, relacionados com a 

área de estudo, abarcando ações multidisciplinares; deter a habilidade para integrar 

conhecimentos na gestão de situações complexas, definindo soluções e juízos, e refletindo 

paralelamente sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que daí resultem ou que, 

por ventura, as condicionem; ser capaz de transmitir e divulgar conclusões, de forma clara e 
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inequívoca, assim como os conhecimentos e raciocínios subjacentes; deter a capacidade de 

aprender de forma contínua e autónoma ao longo da vida (PCM, 2018b).  

Em primeiro lugar e na sequência do percurso que realizámos em contexto académico, 

quer ao nível teórico, inerente a todo este período de aprendizagem, quer na sua 

operacionalização em contexto prático, por meio dos estágios que realizámos, foi possível 

desenvolver e aprofundar conhecimentos já previamente adquiridos no âmbito da Licenciatura 

em Enfermagem. Isto concretizou-se por meio das atividades letivas planeadas, referentes ao 

ensino de 2º ciclo, mas também por meio da pesquisa e do investimento autónomo que levámos 

a cabo durante todo este trajeto. A realização de uma Revisão Sistemática da Literatura, que 

resultou na elaboração de um artigo científico e cujas conclusões vieram fundamentar, em parte, 

a pertinência do nosso PI, constituiu um fator chave na integração do paradigma da prática 

baseada na evidência na prestação de cuidados de nível avançado à criança/jovem e família.  

Atendendo à construção do PI, que se alicerçou na Metodologia de Projeto, e seguiu a linha 

de investigação assente nas necessidades de cuidados de enfermagem em populações 

específicas, procurámos integrar o conhecimento científico atual e dar resposta a situações, até 

então, pouco exploradas por nós. Apresentámos soluções para uma determinada necessidade 

do serviço, decorrente de um problema que identificámos em parceria com a equipa de 

enfermagem do respetivo serviço, fomentando subsequentemente a implementação de 

estratégias com vista à promoção da continuidade de cuidados de saúde, através do 

estabelecimento de uma comunicação eficaz entre serviços prestadores de cuidados à 

criança/jovem com NSE e famílias. Esta intervenção constituiu um ponto de viragem na nossa 

aprendizagem, uma vez que elaborámos vários instrumentos, que para além de fundamentados 

na evidência científica mais atual e apropriada, foram ainda adaptados de acordo com a 

realidade do serviço e a opinião dos enfermeiros que o compõe.  

É de ressalvar que a prática baseada na evidência estabelece a conduta e configura-se como 

uma estratégia coerente, segura e sistematizada de promover a qualidade na prestação de 

cuidados de saúde, otimizando recursos e perspetivando a eficácia e eficiência. Contudo, “não 

substitui o julgamento clínico e a experiência pessoal. Considera-se que sem a experiência 

prática, a evidência, mesmo sendo considerada de excelência, poderá ser inadequada em 

determinada situação individual (…)” (Schneider et al., 2020, p. 3) , o que implica que os 
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enfermeiros, na sua tomada de decisão clínica, utilizem tanto as suas vivências profissionais 

como as melhores evidências disponíveis. 

Tendo ainda tido a oportunidade de vivenciar diferentes contextos na prática clínica, foi-

nos possível favorecer a implementação do processo de enfermagem na resposta a situações de 

significativa complexidade e exigência, nomeadamente através do desenvolvimento de 

soluções que implicaram juízos do ponto de vista ético e social e que em última instância, 

atendendo à especial vulnerabilidade da população em que intervimos, procuravam o cuidado 

humanizado. Isto permitiu definitivamente, o desenvolvimento da capacidade de tomada de 

decisão e aperfeiçoamento do julgamento clínico em enfermagem, particularmente em relação 

à área de especialização. 

Relativamente à partilha e à divulgação dos resultados da nossa aprendizagem, estas 

operacionalizaram-se em primeiro lugar, por meio do envolvimento das equipas de enfermagem 

no nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências, pelo que procurámos 

promover a integração de novos conhecimentos científicos nas suas práticas, tendo como 

objetivo a melhoria dos cuidados prestados, sobretudo através da apresentação dos instrumentos 

que elaborámos, junto de elementos de referência das equipas.  

Para além disto, a construção e redação do presente relatório, que vem dar a conhecer o 

caminho percorrido e as estratégias por nós utilizadas para o desenvolvimento de competências, 

assume-se como um meio de divulgação pertinente, na medida em que será submetido a 

apreciação em discussão em pública, como estabelece uma vez mais o Decreto-Lei n.º 65/2018 

de 16 de agosto (PCM, 2018b). “Na área da saúde, a divulgação dos resultados é também uma 

forma de sensibilização das pessoas e outros profissionais para o problema que estava em causa, 

servindo assim de exemplo sobre o caminho a seguir, delineando estratégias e a forma de 

minimizar/anular esse problema nos vários contextos.” (Ruivo et al., 2010, p. 32). Ainda neste 

sentido, na sequência do 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do 

Adolescente, tivemos a oportunidade de ver os resultados do nosso trabalho, denominado como 

“Intervenções do enfermeiro no recém-nascido com síndrome de abstinência neonatal: uma 

scoping review”, desenvolvido no âmbito de umas unidades curriculares do presente Mestrado 

em Enfermagem, ser apresentado por um dos elementos constituintes do grupo de trabalho, sob 

a forma de ePoster. De acordo com Ruivo et al. (2010) a divulgação dos resultados assegura 
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não apenas o conhecimento externo, como confere por sua vez a possibilidade de discutir as 

estratégias adotadas, o que a nosso ver, nos confere competências que nos aproximam da 

mestria.  

A assunção de novas responsabilidades, inerentes ao desenvolvimento das competências 

comuns do EE e das competências específicas do EEESIP, e de uma constante prática reflexiva, 

permitiu uma crescente autonomia nos processos de tomada de decisão. Daqui emerge a 

pertinência do contínuo desenvolvimento da aprendizagem, também enquadrado como dever, 

na Deontologia Profissional, acarretando, por sua vez, a promoção do desenvolvimento dos 

pares na melhoria da qualidade dos cuidados.  

Este progresso, centrado nas respostas humanas em relação aos processos de vida e 

problemas de saúde das pessoas de quem cuidamos, em particular, da díade, exigiu o 

envolvimento dos princípios éticos e deontológicos pela qual se rege a enfermagem, enquanto 

profissão, e o recurso à melhor evidência disponível que a fundamenta, enquanto disciplina do 

conhecimento, o que, na nossa perspetiva, nos capacitou veemente para a aquisição do grau de 

mestre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do presente Relatório de Estágio para além de nos permitir documentar as 

oportunidades, a aquisição de conhecimentos e as atividades desenvolvidas em contexto da 

prática clínica, ao longo de todos os períodos do Estágio Final, possibilitou ainda a reflexão, 

com recurso ao pensamento crítico, acerca do percurso formativo que realizámos ao longo de 

todo este ciclo de intensa aprendizagem. Tendo tido a oportunidade de abordar, na vertente 

teórica, grande parte das componentes da prestação de cuidados à criança/jovem e família, foi 

a sua aplicação, na vertente prática, que tornou este trajeto notavelmente mais rico e gratificante 

e que possibilitou o desenvolvimento de competências fundamentais do ponto de vista pessoal 

e profissional.  

A construção do enquadramento conceptual, em concordância com a linha de investigação 

em causa, resultou de uma abrangente e exaustiva revisão bibliográfica, que nos levou a recorrer 

tanto a documentos de referência a nível nacional, como a guidelines atuais, de acordo com a 

temática em estudo, já a nível internacional. Foi-nos possível recolher a evidência científica 

mais relevante, nomeadamente no que diz respeito à prestação de cuidados à criança/jovem 

com NSE, assim como à continuidade de cuidados de saúde na transição do ambiente hospitalar 

para o ambiente domiciliar.  Desta forma, ao integrarmos sinergicamente os resultados desta 

evidência aos constructos teóricos da enfermagem, particularmente à Teoria das Transições de 

Afaf Meleis e às filosofias de cuidados de enfermagem inerentes à intervenção em contexto 

pediátrico, pudemos não só consolidar as nossas escolhas e os caminhos que nos propusemos a 

percorrer, mas também contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento da enfermagem 

enquanto disciplina do conhecimento.  

Tendo tido a oportunidade de observar e participar na prestação de cuidados à 

criança/jovem e família em diversos contextos da prática, deparámo-nos com situações e 

ambientes extremamente dispares, que exigiram uma significativa adaptação e mobilização de 

conhecimentos dada a natureza dos cuidados prestados. Iniciando pela fundamental vigilância 

de saúde em CSP, em complementaridade com o apoio continuado que tem lugar na UCC; 

passando à extrema complexidade dos cuidados na UCIN; e findando na imprevisibilidade e 
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vulnerabilidade que se associa à intervenção no SUP, pudemos contribuir ativamente na 

prestação de cuidados especializados à criança/jovem e família em todos os níveis de prestação 

de cuidados de saúde. Convenientemente, esta experiência, para além de proporcionar e 

conduzir inevitavelmente à reflexão crítica acerca de prestação de cuidados de nível avançado 

nos diversos contextos com que contactámos, alicerçando-nos nos princípios éticos e 

deontológicos da enfermagem enquanto profissão, permitiu ainda que nos apropriássemos das 

especificidades de cada local e correspondente nível de cuidados, particularmente em relação à 

continuidade e coordenação de cuidados, o que veio favorecer por sua vez o desenvolvimento 

do PI neste âmbito.  

Do ponto de vista metodológico recorremos à Metodologia de Projeto, pelo que tendo 

como base os seus pressupostos, percorremos cada uma das etapas preconizadas no 

desenvolvimento do nosso PI. Embora tenhamos definido estratégias e concretizado atividades 

no seu âmbito, em todos os contextos de estágio, a sua operacionalização teve lugar no SUP. 

Tendo por base a identificação de um problema real do qual decorre uma necessidade no 

contexto da prática clínica e com impacto na prestação de cuidados à criança/jovem e família, 

e cuja pertinência foi partilhada com a restante equipa de enfermagem, foi-nos possível a 

apropriação de conhecimentos e competências no domínio da referida metodologia. Tratando-

se ainda de um processo dinâmico e em constante atualização, foram fundamentais os 

contributos de todos os intervenientes, num verdadeiro trabalho em equipa, tornando-se o 

processo bastante enriquecedor e recompensador, em particular nas situações em que nos 

deparámos com determinadas barreiras e constrangimentos e em que houve necessidade de 

adaptação e restruturação para conseguir alcançar os objetivos previamente definidos. Para 

além disto, o desenvolvimento do PI no SUP, permitiu ainda, a nosso ver, a sensibilização de 

toda a equipa de enfermagem para o paradigma da continuidade de cuidados de saúde em 

contexto domiciliar e de ambulatório, reforçando a importância da articulação entre níveis de 

cuidados. Esta, pode ser fomentada através de medidas tão simples como a transmissão de 

informação pertinente a profissionais de referência para as crianças/jovens e família, por via 

telefónica e correio eletrónico, potenciando a própria coordenação de cuidados que deverá 

impreterivelmente ter lugar no nível primário de prestação de cuidados de saúde. Embora não 

tenhamos conseguido obter resultados concretos com o desenvolvimento do nosso PI, uma vez 

que o procedimento de atuação que elaborámos não foi ainda implementado, da revisão 

bibliográfica que realizámos emergem irrefutáveis contributos deste tipo de medidas na 
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continuidade de cuidados e no bem-estar da díade, em particular da criança/jovem com NSE e 

família. É, portanto, fundamental, a nosso ver, o investimento crescente dos serviços e dos 

profissionais neste propósito, com o intuito de identificar e analisar, recorrendo à investigação, 

o impacto das medidas que favorecem a continuidade de cuidados de saúde nas crianças/jovens 

com NSE e família em contexto nacional.  

Ainda neste sentido, a realização de uma Revisão Sistemática da Literatura, resultante da 

identificação e síntese da melhor evidência científica disponível e que teve como produto final 

o desenvolvimento de um artigo científico, contribuiu de forma bastante significativa não só na 

fundamentação da pertinência do PI, como também na melhoria da nossa prática no âmbito da 

continuidade de cuidados de saúde dado o claro efeito positivo das medidas favorecedoras de 

continuidade e coordenação de cuidados na maximização da saúde da criança/jovem com NSE 

e família.  

Todas estas aprendizagens resultantes das inúmeras experiências, oportunidades e 

atividades desenvolvidas, superaram largamente as expectativas que apresentávamos quando 

nos desafiámos a integrar este ciclo de estudos, tendo sido sem sombra de dúvida 

preponderantes e essenciais no desenvolvimento de competências comuns do EE, específicas 

do EEESIP e de Mestre, que consideramos ter auferido. É ainda de salientar que foi, sobretudo, 

a superação das dificuldades e barreiras que se foram impondo que nos permitiu crescer e 

enriquecer a todos os níveis. Particularizando na situação pandémica em vigor, esta não só 

influenciou o normal funcionamento das atividades letivas e a concretização dos estágios, como 

interferiu expressivamente, fora do contexto académico, na nossa prática profissional. Estas 

vivências tornaram todo este período mais desafiante e exigente, requerendo da nossa parte uma 

importante capacidade de resiliência e de gestão de expectativas.  

Posto isto, consideramos ter alcançado os objetivos que nos propusemos a atingir, tanto 

em relação à elaboração do presente Relatório como no que se refere ao percurso académico. 

Observamos indiscutíveis diferenças em relação à nossa perceção do “eu” pessoa e do “eu” 

enfermeiro. Detemos agora uma visão bastante distinta em relação ao cuidado da criança/jovem 

e família, pelo que compreendemos que daí decorrem novas e importantes responsabilidades 

em relação ao compromisso que estabelecemos com a população de quem cuidamos. 

Avaliamos, planeamos e executamos ações de forma mais diferenciada e perspicaz, o que se 
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operacionaliza na concretização de um processo de enfermagem fundamentado na evidência 

científica e dirigido às necessidades individuais e específicas de cada criança, jovem e família. 

Percecionamos de forma mais clara, a relevância da mobilização de todos os recursos 

pertinentes e disponíveis na garantia de respostas de enfermagem de nível avançado, os quais 

fomos assimilando durante este percurso, permitindo que nós próprios constituamos um recurso 

de relevo para a comunidade. Não obstante, comprometemo-nos a dar seguimento e a divulgar 

o trabalho que iniciámos, procurando incessantemente a melhoria e a excelência dos cuidados, 

mas sobretudo, a dignificação da enfermagem. 



 

out-21 | Página 117 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Administração Central do Sistema de Saúde. (2017). Recomendações Técnicas para Serviços 

de Neonatologia. RT 11/2017 - Ministério Da Saúde. http://www.acss.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2016/10/Recomendacoes_Tecnicas_Neonatologia_11_2017.pdf 

Administração Central do Sistema de Saúde. (2021a). Modelos organizacionais das USF. 

Serviço Nacional de Saúde. https://www2.acss.min-

saude.pt/DepartamentoseUnidades/DepartamentoGestãoeFinanciamentoPrestSaúde/CSa

údePrimários/CuidadosdeSaúdePrimários/ACES/USF/modelosorganizacionais/tabid/771

/language/pt-PT/Default.aspx 

Administração Central do Sistema de Saúde. (2021b). SDM - Bilhete de Identidade de 

Indicadores de Monitorização e Contratualização. https://sdm.min-

saude.pt/BI.aspx?id=283&clusters=S 

American Academy of Pediatric Dentistry. (2020). Definition of Special Health Care Needs. 

The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago, III, 19. 

https://www.aapd.org/media/policies_guidelines/d_shcn.pdf 

Arthur, K. C., Mangione-Smith, R., Burkhart, Q., Parast, L., Liu, H., Elliott, M. N., McGlynn, 

E. A., & Schneider, E. C. (2018). Quality of Care for Children With Medical Complexity: 

An Analysis of Continuity of Care as a Potential Quality Indicator. Academic Pediatrics, 

18(6), 669–676. https://doi.org/10.1016/j.acap.2018.04.009 

Assembleia da República. (2015). Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Lei n.o 156/2015 de 16 

de Setembro. https://dre.pt/application/conteudo/70309896 

Assembleia da República. (2019). Lei no 95/2019. Diário Da República n.o 169/2019, Série I de 

2019-09-04. https://dre.pt/home/-/dre/124417108/details/maximized 

Banning, M. (2008). A review of clinical decision making: Models and current research. 



 

out-21 | Página 118 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Journal of Clinical Nursing, 17(2), 187–195. https://doi.org/10.1111/J.1365-

2702.2006.01791.X 

Baptista, A., Prado, I., Perazzo, M., Pinho, T., Paiva, S., Pordeus, I., & Serra-Negra, J. (2021). 

Can children’s oral hygiene and sleep routines be compromised during the COVID-19 

pandemic? International Journal of Paediatric Dentistry, 31(1), 12–19. 

https://doi.org/10.1111/IPD.12732 

Benner, P. (2001). De Iniciado a Perito (Quarteto Editora (ed.); Edicão Com). 

Child and Adolescent Health Measurement Initiative. (2013). 2011/12 National Survey of 

Children’s Health: List of Common Chronic Conditions Asked About. Health Resources 

and Services Administration, Maternal and Child Health Bureau. 

www.childhealthdata.org 

Cohen, A. E., Frcp, C., & Dennis, Z. (2011). Children With Medical Complexity : An Emerging 

Population for Clinical and Research Initiatives. American Academy of Pediatrics, 127(3). 

https://doi.org/10.1542/peds.2010-0910 

Coughlin, M. (2017). Trauma-informed , neuroprotective care for hospitalised newborns and 

infants. Infantjournal, 13, 13–16. http://www.infantjournal.co.uk/pdf/inf_077_eur.pdf 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Programa Nacional de Saúde Escolar. Despacho n.o 7/2015 de 

20 de julho (2.a Série) Publicado No Diário Da República n.o 154 de 10 de agosto. 

http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/3/2018/01/Programa_NSE_2015.pdf 

Direção-Geral da Saúde. (2012). Orientações técnicas sobre o controlo da dor nos recém-

nascidos (0 a 28 dias). 024/2012. https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-

circulares-informativas/orientacao-n-0242012-de-18122012-png.aspx 

Direção-Geral da Saúde. (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Norma 

No010/2013 de 31/05/2013. https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-

tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-juvenil-png.aspx 



 

out-21 | Página 119 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Sistemas de Triagem dos Serviços de Urgência e 

Referenciação Interna Imediata. Departamento Da Qualidade Na Saúde - Norma 

002/2015 de 06/03/2015 Atualizada a 23/10/2015. 

https://www.spp.pt/UserFiles/file/EVIDENCIAS EM 

PEDIATRIA/1.NORMA002_2015.pdf 

Direção-Geral da Saúde. (2017). Comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde. 

Direção Geral Da Saúde, 8. https://doi.org/10.1021/bm050229c 

Direção-Geral da Saúde. (2020). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e epidemia de 

Covid-19. Informação No008/2020 de 26/03/2020. https://www.dgs.pt/normas-

orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0082020-de-26032020-pdf.aspx 

Direção-Geral da Saúde. (2021). Boletim - Programa Nacional de Vacinação. Programa 

Nacional de Vacinação, no 4. https://www.sip-spp.pt/media/2mjprbfw/boletim-n4-

pnv.pdf 

Elias, E. R., Murphy, N. A., Liptak, G. S., Adams, R. C., Burke, R., Friedman, S. L., Houtrow, 

A., Kalichman, M., Kuo, D., Levy, S. E., Norwood, K. W., Turchi, R. M., & Wiley, S. E. 

(2012). Home care of children and youth with complex health care needs and technology 

dependencies. Pediatrics, 129(5), 996–1005. https://doi.org/10.1542/peds.2012-0606 

Entidade Reguladora da Saúde. (2011). Estudo sobre a organização e desempenho das 

Unidades Locais de Saúde - Relatório Preliminar. 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/39/ULS_11.pdf 

Freitas, L., Melo, L., & Andrade, C. (2009). Pensar na prevenção dos comportamentos de risco. 

Ordem Dos Enfermeiros - Açoriano Oriental, 26. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/4447/26jul2009.pdf 

Gallo, M., Agostiniani, R., Pintus, R., & Fanos, V. (2021). The child with medical complexity. 

Italian Journal of Pediatrics. https://doi.org/10.1186/s13052-020-00935-z 

Health Resources and Services Administration. (2012). Promoting Health for Children and 



 

out-21 | Página 120 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Youth with Special Health Care Needs. Children with Special Health Care Needs 

Research Network, 65–76. https://brightfutures.aap.org/Bright Futures 

Documents/BF4_CYSHCNHealth.pdf 

Hockenberry, M., & Wilson, D. (2014). Wong - Fundamentos de Enfermagem Pediátrica (9a 

Edição). Elsevier. 

Holder-Niles, F., Haynes, L., D’Couto, H., Hehn, R. S., Graham, D. A., Wu, A. C., & Cox, J. 

E. (2017). Coordinated Asthma Program Improves Asthma Outcomes in High-Risk 

Children. Clinical Pediatrics, 56(10), 934–941. 

https://doi.org/10.1177/0009922817705186 

Instituto de Apoio à Criança. (2008). Carta da Criança Hospitalizada. In Humanização dos 

Serviços de atendimento à criança (Ed.), Humanização dos Serviços de Atendimento à 

Criança. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/MCEESIP_carta_crianca

_hospitalizada.pdf 

Instituto de Apoio à Criança. (2021). Carta da Criança nos cuidados de saúde primários. 

Direção-Geral Da Saúde. https://iacrianca.pt/wp-content/uploads/2021/05/CARTA-

V14_digital.pdf 

Instituto Politécnico de Beja. (2019). Regulamento no 182/2019. Diário Da República n.o 

38/2019, Série II de 2019-02-22, 6097–6100. https://dre.pt/home/-

/dre/120038241/details/maximized 

Instituto Politécnico de Beja. (2020). Ficha da Unidade Curricular do Estágio Final. Mestrado 

Em Enfermagem Em Associação. 

https://cms.ipbeja.pt/pluginfile.php/263830/mod_resource/content/1/Ficha da UC Estágio 

Finall_MESIP_2020.pdf 

Kislaya, I., Braz, P., Dias, C. M., & Loureiro, I. (2017). A evolução do aleitamento materno em 

Portugal nas últimas duas décadas: dados dos Inquéritos Nacionais de Saúde. Unicef 

Portugal. http://www.observatoriofamilias.ics.ul.pt/index.php/legislacao- 



 

out-21 | Página 121 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Lacerda, A. F., Oliveira, G., Cancelinha, C., & Lopes, S. (2019). Utilização do Internamento 

Hospitalar em Portugal Continental por Crianças com Doenças Crónicas Complexas 

(2011-2015). Acta Medica Portuguesa, 32(7–8), 488–498. 

https://doi.org/10.20344/amp.10437 

Le Boterf, G. (2003). Desenvolvendo a competência dos profissionais (3a edição). Porto Alegre: 

Artmed. 

Looman, W. S., Hullsiek, R. L., Pryor, L., Mathiason, M. A., & Finkelstein, S. M. (2018). 

Health-Related Quality of Life Outcomes of a Telehealth Care Coordination Intervention 

for Children With Medical Complexity: A Randomized Controlled Trial. Journal of 

Pediatric Health Care, 32(1), 63–75. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2017.07.007 

Lopes, H., Carlos, J. S., Rodrigues, M., Mestre, R., Santana, R., Matias, T., & Ribeiro, V. 

(2014). Relatório do Grupo de Trabalho criado para a definição de proposta de 

metodologia de integração dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental. 

1–153. https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/05/Relatório-do-Grupo-de-

Trabalho-criado-para-a-definição-de-proposta-de-metodologia-de-integração-dos-níveis-

de-cuidados-de-saúde.pdf 

Martins, R., Salgado, C., Santo, R. E., Pereira, C., Sá, G. A. e, & Machado, M. do C. (2017). 

Casuística do internamento pediátrico de curta duração de um hospital terciário: uma nova 

realidade? Portuguese Journal of Pediatrics, 48(2), 137–146. 

https://doi.org/10.25754/pjp.2017.7945 

McKissick, H. D., Cady, R. G., Looman, W. S., & Finkelstein, S. M. (2017). The Impact of 

Telehealth and Care Coordination on the Number and Type of Clinical Visits for Children 

With Medical Complexity. Journal of Pediatric Health Care, 31(4), 452–458. 

https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2016.11.006 

Meleis, A. I. (2010). Transitions Theory: Middle-Range and situation-specific theories in 

nursing research and practice. In Springer Publishing Company. 

Meleis, A. I., & Chick, N. (1986). Transitions : A Nursing Concern. School of Nursing 



 

out-21 | Página 122 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Departmental Papers - University of Pennsylvania, November 1985. 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=nrs 

Meleis, A. I., Sawyer, L. ., Im, E.-O., Hilfinger-Messias, D., & Schumacher, K. (2000). 

Experiencing Transitions : An Emerginf Middle-Range Theory. Advanced Nursing 

Science, 23(1), 12–28. https://doi.org/10.1097/00012272-200009000-00006 

Melo, R. C., Mónico, L. dos S., Carvalho, C. M. S. de, Parreira, P. M. S., Rezende, H. A. de, 

Duarte, A. da C. S., Zapata, D. H., Traver, A. F., Gondim, S. M. G., Alberton, G. D., 

Cervo, C. S., Hutz, C. S., Campos, I. M. V. de, & Lousã, E. P. (2017). Liderança e seus 

efeitos. In Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Ed.), Lideranca̧ E Seus Efeitos. 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/17395/1/A influência da liderança nos 

comportamentos.pdf 

Ministério da Saúde. (1996). Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros. Decreto-

Lei n.o 161/96, de 4 de Setembro, 2959–2962. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/AEnfermagem/Documents/REPE.pdf 

Ministério da Saúde. (2009). Despacho no 10143/2009. Diário Da República n.o 74/2009, Série 

II de 2009-04-16, 15438–15440. https://dre.pt/pesquisa/-

/search/2216310/details/maximized?p_p_auth=hxEpp9Gv 

Ministério da Saúde. (2013). Despacho n.o 2783/2013. Diário Da República, 2.a Série — N.o 

36 — 20 de Fevereiro de 2013, 6908–6909. 

https://static.sanchoeassociados.com/DireitoMedicina/Omlegissum/legislacao2013/Fever

eiro/Desp_2784_2013.pdf 

Ministério da Saúde. (2014a). Decreto-Lei no 118/2014. Diário Da República n.o 149/2014, 

Série I de 2014-08-05, 4069–4071. https://data.dre.pt/eli/dec-

lei/118/2014/08/05/p/dre/pt/html 

Ministério da Saúde. (2014b). Despacho n.o 10319/2014. Diário Da República n.o 153/2014, 

Série II de 2014-08-11, 20673–20678. https://dre.pt/application/conteudo/55606457 



 

out-21 | Página 123 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Ministério da Saúde. (2017). Decreto-Lei no 73/2017. Diário Da República n.o 118/2017, Série 

I de 2017-06-21. https://dre.pt/home/-/dre/107541409/details/maximized 

Ministério da Saúde. (2020). Regulamento Interno - Unidade de Cuidados na Comunidade Dr. 

Arnaldo Sampaio. Administração Regional de Saúde Do Centro - Agrupamento de 

Centros de Saúde Pinhal Litorial. https://bicsp.min-

saude.pt/pt/biufs/2/20023/2101051/QUEM SOMOS/Regulamento Interno.pdf 

Murphy, N. A., Alvey, J., Valentine, K. J., Mann, K., Wilkes, J., & Clark, E. B. (2020). Children 

With Medical Complexity: The 10-Year Experience of a Single Center. Hospital 

Pediatrics, 10(8), 702–708. https://doi.org/10.1542/hpeds.2020-0085 

National Academy for State Health Policy. (2020). National Care Coordination Standards for 

Children and Youth with Special Health Care Needs. Lucile Packard Foundation for 

Children’s Health, October, 1–31. https://www.nashp.org/wp-

content/uploads/2020/10/care-coordination-report-v5.pdf 

Nunes, L., & Poeira, F. (2021). A postilha de Investigação. I.Da origem à disseminação do 
conhecimento. http://hdl.handle.net/10400.26/36172 

Ordem dos Enfermeiros. (2001). Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

Conselho de Enfermagem. https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8903/divulgar-

padroes-de-qualidade-dos-cuidados.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2011). Guia Orientador De Boa Prática em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica: Preparação do Regresso a Casa da Criança. In Cadernos OE (Vol. 3, 

Issue 3). 

http://www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/Documents/CadernosOE_GuiasOrientador

esBoaPraticaCEESIP_Vol_III.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2013). Estratégias não farmacológicas no controlo da dor na criança. 

Guia Orientador de Boa Prática, Série 1(No 6). 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8899/gobp_estrategiasnaofarmacologicascontro

lodorcrianca.pdf 



 

out-21 | Página 124 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Ordem dos Enfermeiros. (2015). Deontologia Profissional de Enfermagem (Ordem dos 

Enfermeiros (ed.)). 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8887/livrocj_deontologia_2015_web.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2017). Padrões de qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem De Saúde Infantil e Pediátrica. Assembleia Extraordinária Do Colégio Da 

Especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5683/ponto-2_padroesqualidcuidesip.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2018). Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Regulamento No 422/2018. 

Diário Da República, 2.a Série-N.o 133-12 de Julho de 2018, 19192–19194. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8733/infantil.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2019). Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista. Regulamento n.o 140/2019. Diário Da República, 2.a Série — N.o 26 — 6 de 

Fevereiro de 2019, 4744–4750. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/10778/0474404750.pdf 

Ordem dos Enfermeiros. (2020). Orientações - Covid-19. Mesa Do Colégio Da Especialidade 

de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/17946/mesa-do-colégio-da-especialidade-de-

enfermagem-de-saúde-infantil-e-pediátrica-orientações-covid-19.pdf 

Organização Mundial de Médicos de Família. (2011). Classificação Internacional de Cuidados 

de Saúde Primários ICPC-2 (Oxford University Press (ed.); 2nd ed., Issue 3). 

Administração Central do Sistema de Saúde. www2.acss.min-

saude.pt/Portals/0/apmcg_ICPC v 1.7.pdf 

Parker, C. L., Wall, B., Tumin, D., Stanley, R., Warren, L., Deal, K., Stroud, T., Crickmore, K., 

& Ledoux, M. (2020). Care Coordination Program for Children With Complex Chronic 

Conditions Discharged From a Rural Tertiary-Care Academic Medical Center. Hospital 

Pediatrics, 10(8), 687–693. https://doi.org/10.1542/hpeds.2019-0323 



 

out-21 | Página 125 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Pereira, R., & Rito, M. (2013). A análise SWOT como estratégia de (auto) avaliação: uma 

partilha de experiências em contextos de prática clínica supervisionada. In Congresso 

Internacional De Ssupervisão Clínica: Livro De Comunicações & Conferências. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/33845/1/Artigo_SWOT.pdf 

Phaneuf, M. (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação (Lusociência (ed.); 

Edição Por). 

Presidência do Conselho de Ministros. (2018a). Decreto-Lei no 54/2018. Diário Da República 

n.o 129/2018, Série I de 2018-07-06, 2918–2928. https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/115652961/details/maximized 

Presidência do Conselho de Ministros. (2018b). Decreto-Lei no 65/2018.  Diário Da República 

n.o 157/2018, Série I de 2018-08-16. https://data.dre.pt/eli/dec-

lei/65/2018/08/16/p/dre/pt/html 

Rafael, M., Portela, S., Sousa, P., & Fernandes, A. (2017). Utilização do serviço de urgência 

pediátrica: A experiência de um centro Português. Scientia Medica, 27(1). 

https://doi.org/10.15448/1980-6108.2017.1.24919 

Ruggiero, K., Pratt, P., & Antonelli, R. (2019). Improving outcomes through care coordination: 

Measuring care coordination of nurse practitioners. Journal of the American Association 

of Nurse Practitioners, 31(8), 476–481. https://doi.org/10.1097/JXX.0000000000000276 

Ruivo, A., Ferrito, C., & Nunes, L. (2010). Metodologia de projecto: Colectânea descritiva de 

etapas. Percursos, 15, 1–38. 

http://web.ess.ips.pt/Percursos/pdfs/Revista_Percursos_15.pdf 

Schneider, L. R., Gomes Pereira, R. P., & Ferraz, L. (2020). Prática Baseada em Evidências e 

a análise sociocultural na Atenção Primária. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 30(2). 

https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300232 

Serviço Nacional de Saúde. (2021a). Centro Hospitalar de Leiria. http://www.chleiria.pt/ 



 

out-21 | Página 126 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Serviço Nacional de Saúde. (2021b). UCC Arnaldo Sampaio - Leiria. Bilhete de Identidade 

Dos Cuidados de Saúde Primários. https://bicsp.min-

saude.pt/pt/biufs/2/20023/2101051/Pages/default.aspx 

Serviço Nacional de Saúde. (2021c). USF Martingil. Bilhete de Identidade Dos Cuidados de 

Saúde Primários. https://bicsp.min-

saude.pt/pt/biufs/2/20023/2101093/Paginas/default.aspx 

Vilarinho, L., Garcia, P., & Pinho, P. (2019). Programa Nacional de Diagnóstico Precoce - 

Relatório 2018 (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (ed.)). 

http://hdl.handle.net/10400.18/6397 

Vizcarrondo, F. E. (2019). Medical Futility in Pediatric Care. National Catholic Bioethics 

Quarterly, p105-120. https://doi.org/1532-5490 

World Health Organization. (2018). Continuity and coordination of care: A practice brief to 

support implementation of the WHO Framework on integrated people-centred health 

services. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-

eng.pdf?ua=1 

Zanello, E., Calugi, S., Sanders, L. M., Lenzi, J., Faldella, G., Rucci, P., & Fantini, M. P. (2017). 

Care coordination for children with special health care needs: A cohort study. Italian 

Journal of Pediatrics, 43, 1–7. https://doi.org/10.1186/s13052-017-0342-3 



 

out-21 | Página CXXVII 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 



 

out-21 | Página CXXVIII 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I – Resumo do Artigo Científico elaborado 



 

out-21 | Página CXXIX 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

O EFEITO DAS ESTRATÉGIAS FAVORECEDORAS DE CONTINUIDADE DE 

CUIDADOS NA MAXIMIZAÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA/JOVEM COM 

NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Autores: Tiago Santos 1; António Casa Nova 2 

1. Enfermeiro de cuidados gerais, estudante do IV Mestrado em Enfermagem em Associação 

na Área de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica da Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Beja [tiago.rebelo.s@gmail.com]; 

2. Docente Orientador da Unidade Curricular: Estágio Final do IV Mestrado em Enfermagem 

em Associação, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre 

[casanova@ipportalegre.pt]. 

RESUMO  

Objetivo: Identificar e sintetizar a melhor evidência disponível, relacionada com o efeito 

da implementação de estratégias favorecedores de continuidade de cuidados, em contexto 

domiciliar ou de ambulatório, na maximização da saúde da criança/jovem com Necessidades 

de Saúde Especiais. 

Antecedentes: A evidente fragmentação e falta de coordenação de cuidados entre os vários 

Serviços prestadores de cuidados de saúde comprometem a continuidade de cuidados e 

constituem fatores desestabilizadores na saúde da criança/jovem com Necessidades de Saúde 

Especiais assim como na própria dinâmica familiar. Para além disto, originam frequentemente 

um uso pouco adequados dos serviços hospitalares, aumento das readmissões e estadias mais 

prolongadas.   

Critérios de inclusão: A revisão incluiu estudos cuja amostra abrangesse crianças/jovens 

com Necessidades de Saúde Especiais, com idade entre os 0 e os 18 anos, que fossem alvo de 

intervenções favorecedoras de continuidade de cuidados, desenvolvidas em contexto domiciliar 

ou ambulatório e cujos resultados/outcomes focassem a maximização da sua saúde. A revisão 

considerou ainda: estudos quantitativos, primários, de «design» experimental, quase-

experimental e observacional, analíticos ou descritivos, até séries de casos, publicados ou em 

vias de publicação, entre 2016 e 2021.    

Método: Uma revisão sistemática de eficácia, de análise descritiva, fundamentada no 

protocolo definido por The Joanne Briggs Institute. A pesquisa foi conduzida nas bases de 

dados indexadas à plataforma agregadora de dados EBSCOHost, em maio de 2021, com recurso 

à frase booleana continuity of care OR care continuum AND disabled person OR chronic 
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disease AND child health OR child OR children. Foi ainda utilizada a abordagem The Joanne 

Briggs Institute como recomendado, na avaliação crítica, seleção de estudos, e na extração e 

síntese de dados.   

Resultados: Obtiveram-se sete estudos de natureza quantitativa: dois estudos 

randomizados controlados, dois estudos quase-experimentais, um estudo transversal e duas 

séries de casos, com uma qualidade metodológica superior a 70%. Os dados foram extraídos 

com recurso a tabela e sintetizados através de resumo narrativo, devido à heterogeneidade dos 

estudos incluídos, tendo sido constituídas duas categorias de acordo com o conceito de 

maximização da saúde da criança/jovem: a potenciação do desenvolvimento e/ou crescimento 

da criança/jovem, onde se verificou que há efeito na melhoria da estabilidade clínica, não 

havendo, contudo, diferenças estatisticamente significativas na qualidade de vida ou melhorias 

relevantes no impacto familiar; já na adaptação às transições normativas e/ou acidentais, 

apurou-se um efeito positivo na diminuição de visitas/contactos não planeados, 

consultas/avaliações adicionais por subespecialidades médicas, idas ao serviço de urgência e 

internamentos hospitalares, refletindo ainda melhoria da acessibilidade aos cuidados e Serviços 

de Saúde.  

Conclusões: As estratégias favorecedoras de continuidade de cuidados, realizadas em 

contexto domiciliar ou de ambulatório, na criança/jovem com NSE, de acordo com os 

resultados dos estudos incluídos, têm efeito positivo na maximização da saúde da 

criança/jovem. Foram ainda identificadas algumas estratégias relevantes como: a coordenação 

de cuidados, com articulação entre os vários serviços prestadores de cuidados à criança/jovem, 

o desenvolvimento de planos de cuidados individualizados e multidisciplinares, a capacitação 

parental e a referenciação.  

Palavras-chave: Continuidade de cuidados; Crianças/Jovens com Necessidades de Saúde 

Especiais; Maximização da Saúde; Saúde da Criança/Jovem.
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Apêndice II – Cronograma correspondente ao período de estágio em USF e UCC
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ATIVIDADES 
março/abril 2021 

01/03-07/03 08/03-14/03 15/03-21/03 22/03-28/03 29/03-04/04 05/04-11/04 12/04-18/04 

Diagnóstico de Situação        
Reunião com a coordenadora da UCC e enfermeira 

orientadora        

Planeamento das atividades a desenvolver        
Integração da equipa dinamizadora do projeto “Dar 

atenção às NSE” e reunião com os vários elementos        

Revisão da bibliografia        
Elaboração e respetiva reformulação dos materiais de 

suporte à sessão de educação em saúde no âmbito da 

Saúde Escolar 
       

Concretização das sessões de educação em saúde, nos 

Jardins de Infância da área de abrangência da UCC e 

respetiva avaliação 
       

Elaboração da proposta de norma        
Reunião com a coordenadora da UCC        

Reformulação/alteração da proposta de norma        
Planeamento/preparação da apresentação da 

proposta de norma        

Apresentação da proposta de norma à equipa 

dinamizadora do projeto        

Avaliação do período de Estágio        
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Apêndice III – Sessão de Formação “Hora de Dormir”
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SIGLAS 

 

EEESIP – Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

NREM – Not Rapid Eye Movement 

OE – Ordem dos Enfermeiros 

REM – Rapid Eye Movement 

SPP – Sociedade Portuguesa de Pediatria 

UCCAS – Unidade de Cuidados Continuados Dr. Arnaldo Sampaio 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A presente sessão de formação surge como atividade a desenvolver no âmbito do Estágio 

Final, integrado na Área de Especialização de Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica do 

Plano de Estudos do IV Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, ministrado na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, a decorrer na Unidade de Saúde 

Familiar Martingil e na Unidade de Cuidados na Comunidade Dr. Arnaldo Sampaio [UCCAS]. 

É desenvolvida no âmbito do Programa de Saúde Escolar da UCCAS, cuja temática assenta na 

higiene do sono e em hábitos de sono saudáveis durante a infância.  

De acordo com o Referencial de Educação para a Saúde, definido pela Direção-Geral de 

Saúde e Direção-Geral da Educação, em 2017, a literacia em saúde mental deve ser encarada 

como prioridade e integrada nas políticas de saúde e bem-estar, permitindo identificar e 

compreender problemas que habitualmente ocorrem em crianças e jovens, instituindo medidas 

de promoção e prevenção. Importa realçar que “temas como a higiene do sono, o 

comportamento alimentar, as adições, o sucesso escolar ou a produtividade, são matérias que 

estão intimamente relacionadas com a dimensão psicológica que lhes subjaz.” (Carvalho et al., 

2017, p.14).  

A Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018) define que ao Enfermeiro Especialista em Saúde 

Infantil e Pediatria [EEESIP] cabe a promoção do crescimento e desenvolvimento infantil 

saudável, na qual se enquadram os hábitos de sono saudáveis.  

1Também no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil é dado enfoque aos hábitos 

de sono como temática a abordar nos cuidados antecipatórios durante consultas de Saúde 

Infantil nos Cuidados de Saúde Primários. Este preconiza a sua abordagem a partir do primeiro 

mês de vida, sendo considerado como estilo de vida saudável a partir do nono mês de vida. No 

Programa Nacional de Saúde Escolar o sono adquire uma importante relevância, sendo 

considerado uma das áreas de intervenção do eixo estratégico da capacitação, enquadrando-se 

como área de atuação do EEESIP a intervenção em programas no âmbito de Saúde Escolar, 

com recurso a técnicas apropriadas à idade e estadio de desenvolvimento, implicando ainda 

avaliação de conhecimentos e competências da criança/jovem e família relativos à saúde (OE, 

2018, Silva et al., 2018). Assim, após um breve enquadramento teórico para fundamentar e 

aprofundar a temática em estudo, a higiene do sono em crianças com idade pré-escolar, será 

apresentado um plano de sessão cujo público-alvo serão crianças em idade pré-escolar, das 

instituições escolares abrangidas pela UCCAS, e posteriormente os meios auxiliares de ensino 
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de forma detalhada ao qual se segue o questionário de avaliação a aplicar aos Educadores de 

Infância. 

1. SONO NA INFÂNCIA 

Ao contrário do que se pode considerar, o sono, à qual se atribui um terço da existência do 

ser humano, não se limita apenas á ausência de vigília, corresponde sim a um estado complexo 

que para além de permitir a reorganização de funções, garante a recuperação física e psíquica 

exigida pelos períodos de atividade. “Durante o sono há renovação celular, produção de 

hormonas e anticorpos assim como síntese de proteínas e regulação metabólica. Nas crianças o 

sono contribui de forma importante para o seu crescimento corporal.” (Sociedade Portuguesa 

de Pediatria, SPP, 2017, p.2).  

Para além de uma influência global no organismo, o sono desempenha um efeito 

preponderante no cérebro de cada indivíduo, estando fortemente “relacionado com a restituição 

das funções cerebrais, a memória, a aprendizagem e plasticidade neural (Hernandez & Abel, 

2011; Gorgoni et al, 2013; Tononi & Cirelli, 2014)” (citado por Coimbra, 2018, p.15).  

Carskadon e Rechtschaffen (2005) identificam dois grandes estadios do sono, 

nomeadamente “o sono com movimento ocular rápido (REM – Rapid Eye Movement) e sono 

lento (NREM – not Rapid Eye Movement)” (citado por Coimbra, 2018, p.13). Segundo os 

mesmos autores, no sono REM, ou estado de vigília, os olhos embora fechados movem-se 

rapidamente e de forma contínua, o corpo mantém tonicidade e o indivíduo quando despertado 

consegue exprimir experiências dos sonhos. O sono NREM subdivide-se por si só em quatro 

estadios, sendo que o estadio um e dois estão associados a um sono mais leve e o três e o quatro 

a um sono mais profundo em que o despertar é menos frequente. Os ciclos NREM-REM alteram 

durante o sono noturno, na medida que na primeira metade há um sono mais profundo e em que 

as crianças dificilmente são acordadas, sendo que quando tal acontece podem ficar confusas e 

desorientadas (citado por Coimbra, 2018). 

McCarley e Sinton (2008) acrescentam que o processo sono-vigília está relacionado com 

o fotoperiodismo dia-noite e é diretamente influenciado pelo ciclo circadiano e controlado pelo 

hipotálamo. Desta forma, verifica-se uma organização cíclica e temporal do organismo e do 

ciclo sono-vigília mediante a luz do dia e a secreção de melatonina durante o período noturno, 

o que afeta tanto o início como a manutenção do sono (citado por Coimbra, 2018). 

Sadeh el al. (2010), nomeados por Coimbra (2018), desenvolveram um modelo para 

explicar o sono durante a infância e os problemas daí decorrentes, denominado como modelo 
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transacional. Este integra vários fatores que de uma forma global têm influência na qualidade 

do sono infantil, nomeadamente: fatores intrínsecos (biológicos e da saúde), extrínsecos 

(ambientais e culturais) e de interação entre pais e filhos (atitudes parentais e tipo de relação 

estabelecida). No seu todo, desempenham um papel preponderante nos hábitos de sono infantis. 

Cada vez mais há uma preocupação por parte dos profissionais de saúde quanto ao facto 

das crianças estarem a dormir menos do que aquilo que verdadeiramente necessitam, 

conduzindo frequentemente a uma privação de sono crónica. Como tal, “A educação precoce 

sobre a importância dessa questão pode encorajar as crianças e as famílias a não sacrificar o 

sono em favor de outros atrativos (Weiss,2010)” (citado por Coimbra, 2018, p.29). 

1.1. SONO DA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 

Nos primeiros cinco anos de vida, de acordo com Hoban e Cherwin (2004) e Touchette et 

al. (2007), cerca de aproximadamente 50% do tempo diário de uma criança é despendido na 

satisfação da necessidade de sono. Para além de desempenhar um papel fundamental no 

funcionamento diário da criança, tem influência no desenvolvimento, aprendizagem, regulação 

comportamental, saúde e bem-estar da criança e da família, sofrendo alterações e mudanças na 

sua arquitetura e duração ao longo do tempo (citado por Coimbra, 2018). 

Coimbra (2018) acrescenta que “Aos 5 anos de idade, é esperado que a criança durma entre 

10 e 12 horas por dia (Thoman, 2005)” (p.16), ao passo que “A partir dos cinco anos, o sono 

noturno já deve estar consolidado” (p.16). Após esta idade, entre os cinco e os dez anos, os 

padrões de sono aproximam-se dos do adulto, com aproximadamente 8 horas, tratando-se de 

“padrões de sono irregulares caracterizadas por diferenças entre dormir e acordar entre os dias 

escolares e dias não-escolares (…) (Iglowstein et al, 2003; Owen, 2008)” (p.16).  

Durante o período pré-escolar, grande parte das crianças necessita biologicamente de 

cumprir com um ciclo de sono bifásico, que prevê o sono noturno e a sesta. A American 

Academy of Sleep Medicine, preconiza para as crianças entre os 3 e os 5 anos, tenham um 

período entre 10 a 13 horas de sono por cada 24 horas, incluindo a sesta. Em determinadas 

circunstâncias, crianças com 4/5 anos tendem a transitar para um ciclo de sono monofásico, 

apenas noturno, contudo, a maioria continua a necessitar de realizar o período da sesta até aos 

5/6 anos para assegurar um desenvolvimento adequado da sua saúde e bem-estar (SPP, 2017).  

Segundo Waters, Suresh e Nixon (2013) quando se trata de crianças em idade pré-escolar, 

cerca de 30 a 40% apresentam perturbações de sono. Embora em algumas fases da vida possa 

ser normal que a criança apresente dificuldade em adormecer e/ou em dormir, quando se trata 
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de uma situação prolongada e continua, torna-se um evento disruptivo quer para a criança quer 

para a família (citado por Silva et al., 2018).  

Coimbra (2018) releva que como “principais responsáveis pela organização da vida da 

criança, os pais (ou cuidados principais), vão ainda influenciar a quantidade e qualidade do 

sono através de estratégias educativas em relação à higiene do sono”(p.20), nomeadamente 

“comportamentos e vivências da criança que preparam a sua ida para a cama e o seu sono e às 

suas práticas em relação à hora de deitar a criança e à adequação de momentos de sono durante 

o dia (Chung-Park, 2012; Middlemiss, Yaure & Huey 2015).” (p.20). 

Considerando que a insónia infantil habitualmente se associa à dificuldade em adormecer 

ou em manter o sono, o espectável, para uma criança até aos 2 anos de idade passa por uma 

duração média para o início do sono de aproximadamente 19 minutos. A partir dos 3 anos de 

idade até ao início da adolescência, este tempo reduz para 17 minutos, devendo as medidas ser 

adaptadas de acordo com a faixa etária (Halal & Nunes, 2014). 

1.2. CONSEQUÊNCIAS DA PRIVAÇÃO DO SONO NA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-

ESCOLAR 

De acordo com McDowall, Galland, Campbell e Elder (2016), a perceção e o conhecimento 

dos pais sobre higiene do sono e hábitos de sono saudáveis têm influência nas práticas do dia a 

dia, na medida que quando os pais não reconhecem que ter uma televisão no quarto dificulta o 

adormecimento da criança ou que a inexistência de um horário regular para adormecer conduz 

a horário de sono irregulares, há maior tendência para comportamentos menos favoráveis 

(citado por Coimbra, 2018). 

O protelar constante em adormecer, a resistência na hora de ir para a cama, um sono 

inadequado, frequentemente interrompido, de má qualidade e não repousante resulta muitas 

vezes numa duração inadequada do sono. “A incapacidade ou falta de inclinação de um dos 

pais quanto a estabelecer regras consistentes relativas à hora de dormir e a impor um horário 

regular, frequentemente é exacerbado pelo comportamento resistente da criança (Owens, 

2008)” (citado por Coimbra, 2018, p.18).  

Uma outra prática bastante frequente é partilha parental da sua cama com as crianças. 

Embora varie de acordo com os fatores culturais, estando bastante enraizada nas sociedades 

ocidentais,  
“ocorre como forma de os pais responderem a maior inquietação ou a 
exigências da criança com problemas e dificuldades de sono da criança. Na 
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maioria dos estudos, o ato de dormir com os pais está associado a mais 
interrupções do sono noturno e a mais queixas relativas ao sono (…) (Hayes 
et al, 2010).” (citado por Coimbra, 2018, p.23). 

A perda de sono e a sua fragmentação tem influência direta na regulação do humor das 

crianças, resultando muitas vezes em irritabilidade e em distúrbios na modulação de afetos. 

Tratando-se de privação de sono infantil, as manifestações podem passar de sinais mais vulgares 

de sonolência, “como esfregar os olhos ou deitar a cabeça sobre a mesa de trabalho, a 

comportamentos externalizantes, como aumento da impulsividade, agitação motora e 

agressividade, bem como distração e incapacidade para concluir tarefas” (SPP, 2017, p.5) 

Segundo Coimbra (2018), vários estudos apontam que o sono de duração insuficiente e/ou 

de má qualidade tem uma influência bastante significativa e prejudicial do ponto de vista 

emocional, social e cognitivo das crianças e consequentemente no bem-estar dos pais. Neste 

sentido, a “sonolência diurna em crianças fruto de sono inadequado ou perturbado está 

significativamente associado às disfunções do humor, incluindo particularmente a exacerbação 

de mau humor e a diminuição de estados positivos de humor e de afeto (Gais et al, 2000).” 

(p.24).  

A privação de sono transforma-se muitas vezes num ciclo vicioso. Esta motiva a ocorrência 

de sestas tardias ou no trajeto para casa, o que por consequência têm interferência no sono 

noturno. Isto resulta frequentemente em alterações do comportamento das crianças, o que se 

repercute no seu bem-estar e no da família (SPP, 2017). 

Associa-se, portanto, à criança em privação de sono, ao contrário dos adultos, sintomas de 

impulsividade e diminuição da atenção que em muitas circunstâncias podem ser confundidos 

com perturbações de défice de atenção ou hiperatividade. Há claramente consequências nas 

“funções neuro-cognitivas com diminuição da flexibilidade do pensamento, do raciocínio 

abstrato, da destreza motora e da memória, com subsequente compromisso da aprendizagem” 

(SPP, 2017, p.5), mas também “uma relação clara estabelecida com o aumento de leões 

acidentais e quedas frequentes” (SPP, 2017, p.5). 

Para além dos efeitos imediatos, os distúrbios de sono durante os primeiros anos de vida 

podem representar consequências a longo prazo na saúde e bem-estar do adolescente e do 

adulto. Estes traduzem-se não só em consequências ao nível do neurodesenvolvimento e do 

comportamento, mas também na “ocorrência de patologia orgânica do foro cardiovascular, 

imunológico, do metabolismo da glicose e da função endócrina, (…) com risco aumentado de 

excesso ponderal/obesidade e de hipertensão arterial.” (SPP, 2017, p.5). 



 

out-21 | Página CXLI 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

Tendo ainda em perspetiva a situação pandémica que vivemos atualmente, é importante 

considerar que a necessidade de distanciamento social e a redução das interações sociais como 

meio de reduzir a transmissão entre os elementos da família e da comunidade, implicam que as 

famílias permaneçam confinadas em casa, muitas vezes sob condições potencialmente 

stressantes e com uma redução significativa das redes de apoio e suporte. Alguns dos pais 

tiveram obrigatoriamente que conciliar responsabilidades laborais, atividades domésticas e a 

educação dos filhos o que poderá traduzir-se num aumento da ansiedade relativamente às 

circunstâncias familiares, laborais e instabilidade financeira. Para além disto, a maioria das 

crianças não frequenta a escola e não tem atividades extracurriculares e outras ocupações, o que 

compromete totalmente as rotinas estabelecidas previamente e poderá levar ao aumento da 

utilização de dispositivos eletrónicos, menor atividade física, menor exposição à luz solar e um 

maior consumo de hidratos de carbono pela evidência de lanches frequentes e pouco saudáveis. 

Todos estes fatores podem resultar em alterações significativas do sono, produzindo distúrbios 

frequentemente associados ao stress e à ansiedade. Alguns peritos estimam que cerca de 25% 

das crianças apresentaram ou apresentam pelo menos um problema de sono durante a 

quarentena instituída devido ao vírus da Covid-19, quer em termos de duração quer de 

qualidade, o que se traduz em maior sonolência diurna, cefaleias, alterações comportamentais 

e de humor (Baptista et al., 2021).  

Num estudo realizado com uma população de 253 elementos de famílias de nacionalidade 

portuguesa e brasileira, numa proporção de 49,8% e 50,2% respetivamente, que cumpriam 

obrigatoriamente medidas de isolamento e distanciamento social, 72.2% reportaram uma 

alteração das rotinas das suas crianças, e um total de 42,7% referiram uma diminuição 

significativa da sua qualidade do sono (Baptista et al., 2021). 

1.3. ESTRATÉGIAS PROMOTORAS DE HÁBITOS DE SONO SAUDÁVEIS  

O termo «higiene do sono» implica mudanças no ambiente bem como no envolvimento da 

criança e dos pais, numa rotina estalecida e práticas que escutam um sono de boa qualidade e 

duração suficiente. Inclui atividades calmas durante o período imediatamente antes do 

adormecer, com o objetivo de induzir o início do sono e implica horários consistentes para 

dormir e acordar, considerando o sono noturno e diurno (inclusive nas faixas etárias em que as 

sestas são consideradas fisiológicas), locais apropriados para iniciar o sono e aos quais se 

associem fatores ambientais e comportamentais que propiciem o sono, como: ser embalado para 

dormir, ter a presença dos pais deitados na cama da criança até o início do sono, permitir a 
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amamentação e evitar o consumo de bebidas ricas em cafeína perto da hora de dormir (Halal & 

Nunes, 2014).  

De acordo com a SPP (2017), um sono saudável dependente de várias variáveis como: a 

duração e tempo adequados, qualidade, regularidade e ausência de distúrbios ou perturbações 

do sono. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade das famílias a instituição e promoção de 

regras essenciais para a higiene do sono, nomeadamente:  

“1) promover um horário regular de deitar a criança todos os dias mantendo 
essa regularidade aos fins-de-semana, com uma diferença máxima de 30 
minutos; 2) ter uma rotina de deitar estabelecida com um ritual que precede a 
ida para a cama sempre idêntico (vestir o pijama, lavar os dentes, contar 
história, a título de exemplo); 3) deitar a criança ainda acordada permitindo o 
uso de objetos de transição como uma fralda, chucha ou boneco; 4) evitar 
adormecer em local que não a própria cama; 5) evitar atividade estimulante 
antes de adormecer como exercício físico; 6) não permitir a utilização de ecrãs 
(televisão, telemóvel, tablet ou consola de jogos) antes de adormecer.” (p.2). 

As evidências atuais sugerem que utilização de regras consistentes quando se aproxima a 

hora de dormir, assim como o “estabelecimento de limites de uma forma clara, assertiva e não 

punitiva serão benéficas (Salavessa, & Vilariça 2009)” (citado por Coimbra, 2018, p.18).  

Halal e Nunes (2014) mencionam algumas técnicas direcionadas para os pais que podem 

ser utilizadas com o intuito de dar resposta a situações em que criança tem dificuldade em 

adormecer ou em permanecer a dormir, como: a extinção, a extinção gradual ou a remodelação 

do sono. A primeira pretende contrariar situações em que a criança protela constantemente o 

adormecer e/ou que chora frequentemente antes de dormir ou quando acorda. Esta implica que 

os pais deixem a criança na sua cama à hora de dormir e procurem evitar o contacto no sentido 

de eliminar atos que reforçam determinados comportamentos da criança, visando a sua extinção 

ao longo do tempo. Os pais poderão estar no quarto da criança, mas não deverão responder aos 

seus comportamentos. Embora se trate de uma técnica eficaz a sua implementação depende da 

consistência parental, que poderá estar comprometida devido à ansiedade que pode surgir. A 

segunda, a extinção gradual, implica a evicção de contacto por períodos de tempo específicos, 

determinados pela idade, temperamento da criança e tolerância dos pais. Implica que os pais 

acalmem a criança por curtos períodos, aproximadamente 15 segundos a um minuto, de forma 

a que a mesma desenvolva a capacidade de se acalmar autonomamente sem interferência dos 

pais. A última, a remodelação do sono diz respeito à não permissão de sestas em horários que 

possam comprometer o sono noturno, nomeadamente até 6 horas antes de dormir.  
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O papel do profissional de saúde que contacta com crianças é o de conhecer a fisiologia do 

sono e seu processo de maturação fisiológica, o que implica a inclusão de questões sobre a 

qualidade do sono e possíveis fatores de comprometimento do sono durante a colheita de dados 

realizada nas consultas de vigilância de Saúde Infantil. Tratando-se de uma temática 

frequentemente descorada, é imperativo que sejam facultadas orientações aos pais e cuidadores 

sobre higiene do sono e/ou prevenção ou tratamento de comportamentos patológicos (Halal & 

Nunes, 2014).  

Segundo Sadeh (2003), é fundamental que os inúmeros profissionais que têm influência no 

processo de desenvolvimento da criança sejam conscientes e reconheçam quais os fatores que 

podem facilitar o sono das crianças, mas que, sobretudo, estejam despertos para o impacto que 

o sono insuficiente ou de má qualidade possa ter no próprio desenvolvimento infantil (citado 

por Coimbra, 2018).  

2.  PLANO DE SESSÃO 

SAÚDE ESCOLAR - PLANO DA SESSÃO 

Tema: Higiene do sono: “Hora de dormir” 

Público alvo: Crianças em idade pré-escolar 

Preletor: Enfº André Santos; Enfº Tiago Santos; 

Enfª Especialista Catarina Afonso; Enfª 

Especialista Filipa Azevedo.  

Local: A designar 

Data: 22/03/2021 e 23/03/2021 

Hora: A designar 

Duração: 15min 

Objetivo Geral: 

Promover hábitos de sono 

saudáveis em crianças em 

idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

• Conhecer hábitos de sono do público-alvo; 

•Identificar práticas dificultadoras da higiene do sono; 

•Compreender a importância do sono; 

•Identificar práticas potenciadoras da higiene do sono. 

Conteúdos/Preletor 

Métodos/ 

técnicas de 

ensino 

Meios auxiliares de ensino Duração 

Considerações Iniciais: 

•Apresentação dos preletores; 

•Apresentação da temática. 

 

Expositivo 

/Interativo 

 

 

Computador;  

 

±2min 
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Desenvolvimento: 

1. Hábitos de sono do público-

alvo;  

2. A higiene do sono: boas 

práticas; 

3. A importância do sono.  

 

 

Interrogativo/ 

Expositivo/ 

Interativo 

1, 2, 3: Computador; 

retroprojetor; tela 

2. Filme «Qual o segredo para 

ter a energia do Batman?» 

(elaborado pelos preletores); 

3. Quiz interativo. 

 

±10min 

Considerações Finais: 

•Síntese da sessão de 

formação (pontos-chave); 

•Esclarecimento de dúvidas. 

 

Interrogativo/ 

Expositivo 

 

Computador; retroprojetor; 

tela 
 

±2min 

Avaliação 

- Tendo em conta a faixa etária do público alvo, a avaliação da sessão será realizada através 

de questionário, via Google Forms, aos Educadores de Infância em relação ao 

desenvolvimento da atividade e à sua perceção quanto à apreciação da atividade, pelas 

crianças; 

- Apreciação das Enfermeiras Orientadoras. 

 

NOTA: 

Na semana que antecede a sessão é enviado para todas as escolas o filme «Qual o segredo para 

ter a energia do Batman?», realizado pelos preletores, para que os professores possam fazer 

uma abordagem inicial sobre a temática junto do público-alvo. Desta forma, no dia da sessão 

estas já possuirão alguma consciência sobre o tema a abordar, facilitando assim o processo de 

aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1) Breve explicação da atividade e introdução do tema a abordar, sendo colocadas várias 

questões sobre hábitos de sono do público-alvo, como: 

• Quem é que sabe o que acontece quando estamos a dormir? 

• Quem se deita sempre à mesma hora? 

• Quem é que adormece sozinho na sua cama? 

• Quem não gosta de ir para a cama? 
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• Quem adormece a ver televisão?  

• Quem dorme sempre com a luz acesa? 

• Quem é que foge para a cama dos pais a meio da noite? 

• Quem é que acorda muitas vezes durante a noite? 

• Quem é que tem muita preguiça de sair da cama? 

2) Visualização do filme «Qual o segredo para ter a energia do Batman?» onde serão 

abordados hábitos de sono saudáveis: 

• Apresentação de uma rotina diária saudável; 

• Hábitos adequados para um sono de qualidade: vestir o pijama antes de ir para cama; 

lavar os dentes; ouvir uma história ou falar sobre o dia sem recurso a objetos 

eletrónicos; deitar com um objeto de referência, permanecer sozinho na sua cama e 

de luz apagada.  

3) Questionário Interativo para identificar a importância do sono e de hábitos de sono 

saudáveis, através do recurso a imagens, permitindo a síntese dos conteúdos abordados. 

3. QUESTIONÁRIO INTERATIVO 
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4. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO AOS EDUCADORES DE INFÂNCIA  

 

I: Desenvolvimento da Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: Perceção da Apreciação da Atividade 

 

 

 

 

 

III: Avaliação Global da Atividade 
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IV – Sugestões/Críticas  

(aspetos negativos ou a melhorar, sugestões e outras observações) 
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Apêndice IV – Proposta de Norma de procedimento referente ao projeto “Dar atenção às 

NSE” no âmbito da UCC
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Norma: “Dar atenção às 

Necessidades de Saúde Especiais” 
Versão: 01 

 
abril 2021 

 Documento elaborado por:  
Tiago Santos; Catarina Afonso Versão em vigor 

 

1. OBJECTIVO  

Normalizar e harmonizar práticas relativamente à abordagem à criança, jovem e família com 
Necessidades de Saúde Especiais.  

 

2. ÂMBITO  

Esta norma de procedimento é aplicável à intervenção levada a cabo as crianças e jovens, desde 
os 4 até aos 18 anos, que estejam identificados como indivíduos com Necessidades de Saúde 
Especiais ou que sejam referenciadas por profissionais da equipa educativa, no âmbito escolar. 
Deverão apresentar inscrição ativa numa das Unidades Funcionais de Saúde do ACES Pinhal 
Litoral, à qual pertence a Unidade de Cuidados na Comunidade Dr. Arnaldo Sampaio e com 
residência numa das freguesias da área de abrangência (Administração Central do Sistema de 
Saúde, 2021). 

 

3. DEFINIÇÕES  

• Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) – Assegura a prestação de cuidados de 
saúde e apoio psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente 
às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou 
dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e 
atua, ainda, na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na 
implementação de unidades móveis de intervenção (Ministério da Saúde, 2009b). 

• Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) – Visa contribuir para mais saúde, mais 
educação, mais equidade e maior participação e responsabilização de todos os 
intervenientes para o bem-estar e qualidade de vida das crianças e jovens (Direção-Geral 
da Saúde, 2015). 

• Equipa de saúde escolar - Equipa de profissionais de saúde dos agrupamentos de 
centros de saúde ou das unidades locais de saúde, que, perante a referenciação de 
crianças ou jovens com necessidades de saúde especiais, articula com as equipas de 
Medicina Geral e Familiar e outros serviços de saúde, a família e a escola, com as quais 
mobiliza os recursos de saúde necessários, apoiando a sua implementação, 
monitorização e eventual revisão (Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 
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• Necessidades Especiais de Saúde (NSE) – Constituem as necessidades que resultam 
dos problemas de saúde física e mental que tenham impacto na funcionalidade, 
produzam limitações acentuadas em qualquer órgão ou sistema, impliquem 
irregularidade na frequência escolar e possam comprometer o processo de aprendizagem 
(Presidência do Conselho de Ministros, 2018).  

• Rúbrica ICPC P24 – Dificuldade Específica de Aprendizagem, que prevê dificuldades 
de aprendizagem da fala ou da linguagem, com início na infância, juntamente com 
deficiências de funcionamento ligadas à maturação biológica do sistema nervoso 
central, e um estado estável ao longo do tempo sem remissões ou recaídas espontâneas, 
embora as dificuldades possam diminuir à medida que a criança cresce (Organização 
Mundial de Médicos de Família, 2011).  

• Rúbrica ICPC Z07 – Problemas Relacionados com a Educação, que exigem a 
manifestação de preocupação por parte da pessoa, ou dos pais, assim como o 
reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Codificar estes 
problemas exige o conhecimento claro das diferenças na educação (Organização 
Mundial de Médicos de Família, 2011). 

• Identificação da necessidade de medidas – a identificação de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão deve ocorrer o mais precocemente possível e efetua-se por 
iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, 
dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou aluno 
(Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

• Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) – Abrange as crianças 
entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a 
participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco 
grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. Assegura a Intervenção 
Precoce na Infância, que corresponde ao conjunto de medidas de apoio integrado, 
centrado na criança e na família e que inclui ações de natureza preventiva e reabilitativa, 
designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social (Ministério da Saúde, 
2009a). 

• Consulta de Desenvolvimento (CD) – Consulta de Pediatria que avalia crianças com 
idade inferior a 6 anos (ou até aos 6 anos de idade se tiver havido retenção no ensino 
pré-escolar), com alterações das normais aquisições do desenvolvimento psicomotor 
(Henriques & Moleiro, 2011). 

• Consulta de Pediatria Escolar (CPE) – Consulta de Pediatria que avalia crianças e 
adolescentes, dos 6 aos 15 anos, referenciados por dificuldades de 
aprendizagem/dificuldades escolares, défice sensorial ou alguma situação clínica que 
condicione a sua participação na atividade escolar (Zagalo et al., 2011). 

• Subsídio de Educação Especial – Destina-se a assegurar a compensação de encargos 
resultantes da aplicação de formas específicas de apoio a crianças e jovens com 
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deficiência, designadamente a frequência de estabelecimentos adequados (Segurança 
Social, 2020). 

• Plataforma MIM@UF – Módulo de Informação e Monitorização das Unidades 
Funcionais que permite a obtenção de relatórios/listagens com o detalhe do utente, 
possibilitando ao profissional de saúde a análise dos dados dos seus utentes, da sua 
produção, da prescrição de medicamentos, de meios complementares de diagnóstico e 
terapêutico e cálculo de indicadores (Administração Regional de Saúde do Alentejo, 
2011). 

• Equidade – Objetivada pelo próprio PNSE, garante a acessibilidade de todas as crianças 
e alunos aos apoios necessários, de modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem 
e desenvolvimento (Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

• Confidencialidade e proteção de dados – A confidencialidade, requisito fundamental 
num ambiente moderno e integrado de cuidados de saúde personalizados, implica que o 
profissional garanta inequivocamente, que a partilha de dados, é efetuada de forma 
segura e confidencial, a outro profissional sujeito à obrigação de confidencialidade e 
sigilo, assegurando todas as precauções necessárias à partilha de informação (Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, 2017). 
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5. RESPONSABILIDADES  

Cumpre à equipa “Dar atenção às NSE” garantir a exequibilidade desta norma de procedimento.   

 

6. DESCRIÇÃO  

6.1. Obtenção das Listagens das Crianças e Jovens: 

6.1.1. Exportação dos dados da Plataforma MIM@UF, referentes às crianças e jovens, com as 
rúbricas ICPC Z07 e ICPC P24, em estado ativo, na lista de problemas, de 3 em 3 meses; 

6.1.2. Referenciação de crianças/jovens por elementos da equipa educativa.  

6.2. Contacto Telefónico ou Presencial: 

6.2.1. Realizado contacto telefónico, não presencial, dirigido aos pais ou cuidadores das 
crianças/jovens. Perante as situações em que não se consegue estabelecer este contacto no 
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primeiro momento, devem ser realizadas até três tentativas, com o devido registo da data em 
que foram efetuadas; 

6.2.2. Agendado contacto presencial, sempre que se considere necessário e pertinente, 
nomeadamente quando tal é solicitado pelos pais/cuidadores ou pelos elementos da equipa 
educativa.  

6.3. Aplicação de questionário, por via telefónica ou através de contacto presencial, 
permitindo a caracterização dos dados demográficos e a avaliação das necessidades da 
criança/jovem com NSE e família: 

6.3.1. Registo do nome completo da criança/jovem, do nome da mãe/pai ou principal cuidador 
da mesma, da data de aplicação do questionário e do profissional do projeto envolvido; 

6.3.2. Registo do sexo da criança/jovem; idade atual à data de aplicação do questionário; 
Unidade Funcional de Saúde a que se encontra associada; ano de escolaridade e turma; escola 
que frequenta; número de pessoas que compõem o agregado familiar e das quais o número de 
crianças/jovens em idade escolar; 

6.3.3. Validação da atualização das consultas de vigilância de saúde, preconizadas pelo 
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, com registo da data da última consulta;  

6.3.4. Identificação do diagnóstico médico, perturbação/patologia da criança/jovem, 
conhecidos à data de aplicação do questionário, e que conduzam à alteração do seu 
desenvolvimento psicomotor, da linguagem ou aprendizagem; bem como a idade em que foram 
identificados; 

6.3.5. Identificação das consultas médicas/consultas de especialidade, em vigor ou anteriores; 
da terapêutica medicamentosa instituída, atual ou anterior e avaliação da adesão ao regime 
medicamentoso; dos apoios e terapias a que tem acesso atualmente ou no passado, 
descriminando as quais são realizadas em contexto escolar, nomeadamente: Psicologia, Terapia 
da Fala, Terapia Ocupacional, apoio escolar ou educação especial; 

6.3.6. Identificação dos apoios facultados pelo Instituto da Segurança Social em vigor ou 
anteriores; 

6.3.7. Identificação da perceção da mãe/pai/cuidador principal quanto à patologia/perturbação 
da criança/jovem; 

 6.3.7.1. Conhecimentos à cerca da patologia/perturbação; 

 6.3.7.2. Adequabilidade e eficácia dos apoios em curso; 

 6.3.7.3. Existência de estigma ou discriminação, em contexto escolar, associado à 
 patologia/perturbação. 

6.3.8. Avaliação global do ponto de situação da criança/jovem, na perspetiva da 
mãe/pai/cuidador principal, em termos de melhoria do ponto de vista clínico, educativo e social; 
bem como a sua adaptação perante possíveis situações de transição para novos cenários, como 
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é o caso de: alterações ao nível do contexto sociofamiliar, mudanças de escolas, de turma, de 
professores de referência, ou início ou suspensão de apoios/terapias.  

6.4. A tomada de decisão, decorrente da avaliação/diagnóstico de situação e que resulta da 
aplicação do questionário e da identificação das necessidades da criança/jovem e família, deve 
fundamentar-se numa deliberação, realizada em equipa, da qual emergem sugestões de 
encaminhamentos específicos, tendo em perspetiva a resolução dos problemas identificados: 

6.4.1. A criança/jovem não apresenta atualmente perturbação/patologia que conduz à alteração 
do seu desenvolvimento psicomotor, da linguagem ou aprendizagem; 

6.4.1.1. Redigida comunicação ao Médico de Família (MF) da criança/jovem, dando 
 conhecimento do contacto e da situação atual, sugerindo a desativação da rúbrica 
instituída; 

6.4.2. A criança/jovem mantém atualmente perturbação/patologia que conduz à alteração do 
seu desenvolvimento psicomotor, da linguagem ou aprendizagem, contudo encontra-se 
clinicamente estável, com evolução favorável do ponto de vista social e educativo e adaptada 
às terapias/apoios em curso;  

6.4.2.1. Redigida comunicação ao MF da criança/jovem,  dando conhecimento do 
contacto e da situação atual, reforçando que esta mantém NSE; 

6.4.3. A criança/jovem mantém atualmente perturbação/patologia que conduz à alteração do 
seu desenvolvimento psicomotor, da linguagem ou aprendizagem, enquadrando-se em uma ou 
em várias das seguintes situações: período de regressão ou estagnação do ponto de vista clínico; 
evolução desfavorável do ponto de vista social e educativo; desadaptação perante as 
terapias/apoios em curso; inexistência de terapias/apoios instituídos;  

6.4.3.1. Redigida comunicação ao MF da criança/jovem,  dando conhecimento do 
 contacto e da situação atual, reforçando que esta mantém NSE, e sugerindo: 

6.4.3.1.1. Marcação de consulta com o próprio MF, com o intuito de obter uma 
avaliação mais aprofundada da criança/jovem e família; 

6.4.3.1.2. Marcação de CD, se idade inferior a 6 anos, ou CPE, se a criança/jovem 
se encontra entre os 6 e os 15 anos de idade; 

6.4.3.2. Referenciar a criança com idade inferior a 6 anos para o SNIPI. 

6.5. O registo de todos os contactos, telefónicos ou presenciais, deve ser realizado na 
plataforma SClínico, com associação do PNSE; 

6.5.1. Nas situações em que se justifique, o registo do contacto deve ser acompanhado de uma 
breve nota que descreva a situação atual da criança/jovem e família, assim como as sugestões 
comunicadas ao MF.  

6.6. A reavaliação e validação das medidas sugeridas é realizada através da consulta do 
processo clínico e de novo contacto telefónico ou presencial a cada 6 meses.
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7. FLUXOGRAMA 

8. ANEXOS  

Inquérito para aplicação por via telefónica ou através de contacto presencial. 



 

out-21 | Página CLXIII 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 



 

out-21 | Página CLXIV 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 



 

out-21 | Página CLXV 

A criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais: promoção de uma efetiva continuidade de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice V – Plano de Sessão da apresentação do projeto “Dar atenção às NSE” e 

respetiva proposta de Norma de procedimento, no âmbito da UCC
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“DAR ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS”  
- PLANO DA SESSÃO -  

Tema: Apresentação da proposta de norma de procedimento 

“Dar atenção às Necessidades de Saúde Especiais”. 

Público alvo: Equipa responsável pelo projeto.  

Preletor: Enfº Tiago Santos; Enfª Especialista Catarina 

Afonso.  

Local: UCC Dr.  Arnaldo 

Sampaio 

Data: 09/04/2021 

Hora: A designar 

Duração: 30 min 

Objetivo Geral: 

Motivar a implementação da 

proposta de norma 

desenvolvido no âmbito do 

projeto “Dar atenção às 

Necessidades de Saúde 

Especiais (NSE)”; 

Objetivos específicos: 

•Conhecer o âmbito do projeto “Dar atenção às NSE”, 

nomeadamente os indicadores de qualidade sensíveis à sua 

implementação;  

•Conhecer as NSE consideradas pelos indicadores de 

qualidade das crianças/jovens, alvo da avaliação pelos 

elementos da equipa; 

•Conhecer a proposta de norma referente ao projeto “Dar 

atenção às NSE”.  

Conteúdos/Preletor Métodos/ técnicas de 
ensino 

Meios 
auxiliares de 

ensino 
Duração 

Considerações Iniciais: 

• Apresentação dos preletores; 

• Apresentação da temática;  

• Apresentação do 

sumário/objetivos da sessão.  

Expositivo 

/Interativo 

Computador, 

projetor, tela; 
±2min 

Desenvolvimento: 

1. Apresentação acerca do 

projeto: NSE, rúbricas ICPC 

associadas, objetivos do 

projeto, indicadores sensíveis 

e ações/atividades; 

Expositivo/ 

Interativo 

1, 2: 

Computador, 

projetor, tela; 

±13min 
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2. Apresentação da proposta 

de norma e respetivo 

fluxograma de decisão; 

Considerações Finais: 

• Esclarecimento de 

questões/dúvidas; 

• Avaliação da sessão de 

formação.  

Interrogativo/ 

Expositivo 

Computador, 

projetor, tela. 
±15min 

Avaliação 

A avaliação da sessão e da proposta de norma é realizada de forma informal e através de 

discurso livre. 
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Apêndice VI - Apresentação da proposta de Norma referente ao projeto “Dar atenção às 

NSE” no âmbito da UCC
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Apêndice VII – Cronograma correspondente ao período de estágio em UCIN
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ATIVIDADES 
abril/maio 2021 

19/04-25/04 26/04-02/05 03/05-09/05 10/05-16/05 17/05-23/05 24/05-30/05 

Diagnóstico de Situação       

Reunião com a enfermeira chefe e enfermeiras 

orientadoras 
      

Planeamento das atividades a desenvolver       

Revisão da bibliografia       

Elaboração da proposta de norma de atuação       

Reunião com as enfermeiras orientadoras       

Reformulação/alteração da proposta de norma       

Planeamento/preparação da apresentação da proposta 

de norma 
      

Apresentação da proposta de norma à Enfermeira-

chefe 
      

Avaliação do período de Estágio       
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Apêndice VIII - Proposta de Norma de atuação no âmbito da UCIN
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NORMA DE ATUAÇÃO: 

PROMOÇÃO DE UMA TRANSIÇÃO E 
CONTINUIDADE DE CUIDADOS 

EFICAZ ATRAVÉS DE CONTACTO 
TELEFÓNICO 

Revisão 
(data) 

Neonatologia – UCI                                                                        

 

OBJETIVO 

• Uniformizar práticas promotoras de uma transição eficaz da criança e família, do hospital 

para a comunidade, favorecendo a continuidade de cuidados.  

 

APLICABILIDADE 

Enfermeiros do Serviço de Neonatologia – Unidade de Cuidados Intensivos da Maternidade 

Dr. Daniel de Matos. 

 

SIGLAS 

BSIJ – Boletim de Saúde Infantil e Juvenil  

CSP – Cuidados de Saúde Primários 

DGS – Direção-Geral da Saúde 

IACS – Infeção Associada aos Cuidados de Saúde 

MCDT – Métodos Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MS – Ministério da Saúde 

OE – Ordem dos Enfermeiros 

PNSIJ – Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

UCI – Unidade de Cuidados Intensivos 

ULS – Unidade de Saúde Local 
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CONCEITOS 

1. Fundamentos da transição e continuidade de cuidados 

O momento da alta hospitalar nem sempre é sinónimo de uma total recuperação ou da ausência 

de necessidade de vigilância, trata-se sim de um momento em que as crianças apresentam 

estabilidade clínica, e que embora continuem a exigir determinados cuidados e vigilância ativa, 

o local de prestação desses cuidados pode ser transferido do hospital para o domicílio. Isto 

implica não apenas o desempenho eficaz da família com a assimilação de novas 

responsabilidades, mas depende, por sua vez, da sua acessibilidade a recursos e rede de suporte 

(Ordem dos Enfermeiros, OE, 2011).  

O processo de planeamento da alta pressupõe um conjunto de atividades, desenvolvidas ao 

longo do internamento, por uma equipa multidisciplinar, facilitando, de uma forma adequada e 

em tempo útil, uma transferência para outra instituição ou para a comunidade, de forma a 

garantir a continuidade e qualidade dos cuidados prestados. Trata-se de um processo complexo, 

que se deve iniciar no momento da admissão, prolongando-se ao longo de todo o internamento, 

pelo que deve procurar-se e incentivar-se o envolvimento da família nos cuidados. Para além 

disto, “Este planeamento deve também considerar a necessidade de apoio social, de 

equipamentos, de materiais e a ligação com quem na comunidade providencia o suporte 

necessário em cuidados e serviços” (OE, 2011, p. 62). 

A preparação do regresso a casa, nomeadamente da criança que mantém determinada 

necessidade de cuidados, deve basear-se no modelo de cuidados centrados na criança e na 

família, estabelecendo princípios e recomendações para a prática profissional, prevendo 

adequação das políticas organizacionais. Para além deste modelo, “O modelo de parceria de 

cuidados de Anne Casey preconiza o envolvimento dos pais nos cuidados em todas as fases do 

processo, incluindo a continuidade de cuidados no domicílio.” (OE, 2011, p. 72). 

Os vários aspetos e pressupostos que devem ser considerados na preparação da alta devem partir 

da individualização e podem ser sistematizados em três linhas orientadoras. “Neste processo 

deverá valorizar-se a necessidade de: Interação com a criança e família; Elaboração do plano 

individual de cuidados; Interligação com os Cuidados de Saúde Primários.” (OE, 2011, p. 75). 

Isto implica que, perante a proximidade da alta hospitalar, se deva “Estabelecer contacto para 

obtenção do suporte/recursos necessários na comunidade, nomeadamente com o centro de 
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saúde” (OE, 2011, p. 78), e informar e fornecer aos pais “contactos sobre as pessoas e 

organismos que devem contactar se necessário” (OE, 2011, p. 78). 

A garantia de uma articulação eficaz entre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e 

Hospitalares, na infância, enquadra-se como um pilar fundamental para a continuidade de 

cuidados, prevendo a mobilização de todos os recursos disponíveis na comunidade (OE, 2011).  

Deve ainda prever-se a otimização do prolongamento dos internamentos além do clinicamente 

necessário, que pode ser colmatada com o planeamento de um processo de alta o mais precoce 

possível. “Na atual complexidade dos sistemas de saúde o processo de referenciação é 

frequentemente prejudicado pela deficiente comunicação entre profissionais envolvidos e pela 

fragmentação de cuidados existente.” (Lopes et al., 2014, p. 109). 

Devem, portanto, ser avaliadas as necessidades físicas e psicossociais da criança e da família, 

tornando-se pertinente a instituição antecipada de um plano de cuidados pós-alta, que inclui a 

previsão de equipamentos, serviços de apoio e recursos, que se deve estabelecer numa parceria 

entre a família, comunidade envolvente e “a equipa de base de Cuidados de Saúde Primários 

(médico de família, enfermeiro de família e assistente social).” (OE, 2011, p. 62). 

Há, atualmente, mais literatura que vem comprovar cientificamente que a continuidade dos 

cuidados está intrinsecamente relacionada com um aumento da efetividade e qualidade dos 

cuidados. A concretização deste processo implica, sobretudo “reorganização e reafectação de 

recursos já existentes, com uma estratégia sistémica centrada no doente e não nas instituições.” 

(Lopes et al., 2014, p. 110), sendo que o termo «doente», “tendo em mente a transversalidade 

do Serviço Nacional de Saúde, engloba a pessoa que não está doente, como o adulto submetido 

a imunização, a grávida, a puérpera, o recém-nascido e a criança/adolescente.” (Direção-Geral 

da Saúde, DGS, 2017, p. 5). 

A continuidade e coordenação de cuidados, apresentam maior impacto quando as intervenções 

são concretizadas de forma integral e não fracionada, recomendando-se um modelo que sustente 

a convergência dos cuidados para os CSP. São apontadas oito prioridades: 1. A continuidade 

de cuidados com profissionais dos CSP, que atuem como elementos de referência e que mantém 

contacto contínuo com os utentes e famílias; 2. A multidisciplinaridade da tomada de decisão 

do planeamento de cuidados, que garantam um planeamento centrado no indivíduo, família e 

cuidadores; 3. A gestão de casos, que favoreça a avaliação, procura e planeamento de cuidados 
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coordenados e que integre os serviços/recursos necessários, nomeadamente em indivíduos com 

necessidades de saúde complexas; 4. Serviços interligados, que se dirijam preferencialmente 

para um ponto de acesso, independente da necessidade de múltiplos profissionais ou de apoios; 

5. Cuidados transitórios ou mediadores, que facilitem a transição do ambiente hospitalar para o 

ambiente domiciliar, aumentando a qualidade dos cuidados; 6. Um atendimento integral, que 

vise a coordenação de cuidados e permita a antecipação de situações de crise, implicando o 

envolvimento de profissionais que comuniquem e partilhem informações eficazmente; 7. 

Tecnologias de apoio à continuidade de cuidados, como ferramentas ou plataformas que 

permitam o intercâmbio de informações; 8. O desenvolvimento de competências nos 

profissionais envolvidos, dotando-os de habilidades e confiança para garantir o sucesso de uma 

efetiva continuidade de cuidados (World Health Organization, 2018).  

Desta forma, preconiza-se a instituição de um gestor ou elemento de referência, que procure 

coordenar cuidados e garantir a continuidade, atuando como facilitador da ligação entre os 

vários elementos das equipas de saúde, mas que conheça tanto a família como os recursos na 

comunidade, sabendo tirar o melhor partido em benefício da criança e da família. Recomenda-

se, portanto, que este gestor se encontre “sediado nos cuidados de saúde primários e faça parte 

da equipa de saúde nos cuidados de primeira linha” (Lopes et al., 2014, p. 105). 

O Programa Nacional de Saúde de Infantil e Juvenil (PNSIJ) acerca que esta articulação e 

trabalho em equipa permite dar resposta a problemas e necessidades de saúde frequentemente 

mais complexas, permitindo melhorar: “a deteção precoce de situações de risco e intervenção 

atempada; a eficácia da intervenção em situações complexas e com forte vertente 

social/comunitária; a implementação de programas de prevenção primária e de intervenção 

precoce;” (DGS, 2013, p. 35). 

Para tal, deve promover-se a instituição de estratégias que procurem garantir a articulação e a 

partilha de informação entre serviços e níveis de cuidados, de forma a assegurar a continuidade 

de cuidados” (p.83), nomeadamente através da utilização de instrumentos de partilha de 

informação, devidamente instituídos e estruturados, como fator facilitador de uma comunicação 

e articulação eficazes entre os diferentes níveis de cuidados. São estes: o Boletim de Saúde 

Infantil e Juvenil (BSIJ); o preenchimento e envio da notícia de nascimento; a elaboração da 

carta de alta de enfermagem; e a realização de um contacto telefónico. Em conjunto, 

estabelecem um relação sinérgica com impacto na transição do ambiente hospitalar para a 
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comunidade, sendo que adquirem ainda maior relevância quando se trata de crianças que 

mantém necessidade de cuidados (OE, 2011). 

Sendo recomendada a realização de contacto telefónico, a carta de alta de enfermagem continua 

ainda a desempenhar um papel preponderante na garantia da continuidade de cuidados. Vários 

estudos clarificam que há um evidente aumento dos riscos clínicos, com impacto significativo 

da segurança dos utentes relacionado com a “falta de circulação de informação clara e atempada 

entre todos os intervenientes no processo de prestação de cuidados de saúde.” (Ministério da 

Saúde, MS, 2013, p. 6908). A estas lacunas associa-se a ausência de normalização dos registos 

clínicos, com influência na eficácia e rapidez da transferibilidade da informação, o que implica, 

a implementação de estratégias devidamente estruturadas como “instrumentos fundamentais de 

melhoria de cuidados prestados à população, e ferramenta indispensável à eficácia e eficiência 

dum sistema de saúde moderno.” (MS, 2013, p. 6908). 

 

2. Comunicação eficaz na transição e continuidade de cuidados 

A transição de cuidados de saúde enquadra-se como um qualquer momento em que se verifique 

uma transferência de responsabilidades de cuidados e da qual emerge a necessidade de 

continuidade e segurança dos mesmos. A qualidade desta transição é sinónima de qualidade da 

própria prestação de cuidados e daquela que é a segurança dos utentes, sendo que são 

considerados como momentos vulneráveis/críticos na segurança dos utentes “os momentos cuja 

complexidade envolvem um maior risco de erro na transferência de informação, como é o caso 

das admissões e altas hospitalares para o domicílio ou para outro nível de cuidados” (DGS, 

2017, p. 5).  

“São exemplos, a transição de cuidados entre os cuidados de saúde primários, os cuidados 

hospitalares e os cuidados continuados integrados, bem como, a transição 

intra/interinstituições.” (DGS, 2017, p. 4). 

Tratando-se de um procedimento que implica o envolvimento de vários profissionais ou até de 

várias instituições, deve prever a implementação de uma comunicação eficaz entre as equipas 

prestadoras de cuidados, a quem cabe assegurar uma comunicação precisa e atempada de 

informações, “evitando lacunas na transmissão de informação, que podem causar quebras 

graves na continuidade de cuidados e no tratamento adequado.” (DGS, 2017, p. 5). 
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A comunicação eficaz entre profissionais de saúde trata-se, portanto, da “Transmissão de 

informação (…) oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade, atempada e compreendida pelo 

recetor.” (DGS, 2017, p. 4), sendo que, o Departamento da Qualidade na Saúde, defende que 

sempre que se verifique uma transição de cuidados de saúde, esta deve obedecer a uma 

comunicação eficaz na transferência de informações, preconizando a implementação da técnica 

ISBAR (DGS, 2017). 

Esta técnica corresponde a uma ferramenta que permite a padronização da comunicação em 

saúde, em situações de transição de cuidados, promovendo a própria segurança do utente, 

operando como uma mnemónica/auxiliar de memória que “permite através de formas simples, 

memorizar construções complexas, para serem utilizadas na transmissão verbal, em que I: 

corresponde à Identificação, S: à Situação atual, B: aos Antecedentes, A: à Avaliação, R: às 

Recomendações.” (DGS, 2017, p. 4). 

I S B A R 

Identificação Situação Atual Antecedentes Avaliação Recomendações 

Identificação do 

utente e 

localização dos 

intervenientes 

na 

comunicação; 

Descrição da 

situação atual e/ou 

da necessidade de 

cuidados; 

Descrição de 

factos clínicos, 

de enfermagem 

ou outros, 

pertinentes; 

Informação sobre o 

estado do utente, 

alterações do seu 

estado de saúde, 

terapêutica 

medicamentosa e não 

medicamentosa, 

estratégias 

instituídas; focos de 

atenção ativos; 

Descrição do 

plano terapêutico 

para continuidade 

de cuidados.  

Tabela 1 - Mnmónica ISBAR (DGS, 2017). 

 

3. Elegibilidade 

Não é possível enumerar e definir de forma concreta, todas as situações de crianças em risco 

ou com necessidades especiais e muito menos estabelecer um programa único de intervenção, 

“Cabe à equipa de saúde identificar, numa perspetiva centrada na família, as necessidades 

especiais de cada criança, sinalizá-las, proporcionar-lhes apoio continuado e promover a 

articulação entre os intervenientes nos cuidados” (DGS, 2013, p. 34).  
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O PNSIJ define que um dos grupos que beneficia significativamente da continuidade de 

cuidados e de coordenação na transição e intervenção de vários serviços são: as crianças com 

perturbações de desenvolvimento, deficiência ou doença crónica. Sempre que existam 

situações que impliquem alterações nas funções ou estruturas do corpo, limitando o normal 

desenvolvimento, ou risco grave de atraso de desenvolvimento, que decorra da existência de 

determinada condição biológica, psicoafectiva ou ambiental que possa condicionar o 

desenvolvimento da criança, de acordo com a legislação, deverá proceder-se ainda à 

referenciação para a Intervenção Precoce na Infância, integrada no Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). Quando em comunidade, a gestão dos cuidados às 

quais estes vão ser alvo “deve ser liderada, de preferência, pelo médico assistente ou pelo 

enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica/enfermeiro de família” (DGS, 2013, p. 

34), pelo que o acesso destes profissionais a todas as informações/referenciações/preocupações 

adquire ainda maior relevância.  

Um outro grupo que se define como de especial vulnerabilidade é a criança pré-termo “pelo 

próprio nascimento, por complicações advindas da prematuridade, hospitalização prolongada e 

fatores relacionados às dificuldades intrínsecas a cada contexto familiar (…). Nesse sentido, os 

prematuros requerem maior atenção na proteção e promoção da saúde para o seu bom 

desenvolvimento.” (Silva et al., 2020, p. 2). 

A experiência das famílias, associada à prematuridade, estão muitas vezes associadas a 

sofrimento e dificuldades, não apenas pela necessidade de lidar com as expectativas construídas 

ao longo da gestação, mas também pelos períodos bastante prolongados de hospitalização das 

crianças. Desta forma, “A responsabilização da família no cuidado domiciliar é muito 

importante, e a atuação dos profissionais de saúde junto dos cuidadores parentais em situações 

de prematuridade é fundamental diante dos desafios quotidianos” (Silva et al., 2020, p. 2).  

Um estudo levando a cabo em Itália, entre 2012 e 2014, debruçou-se sobre a relevância da 

continuidade de cuidados em crianças com situações de saúde complexas, doença crónica e 

necessidades de saúde especiais  e considerou crianças com: peso ao nascer inferior a 1000g; 

necessidade de assistência de equipamentos tecnológicos; défices ou alterações 

neurológicas; alterações graves do sistema endócrino; malformações congénitas; 

necessidades específicas da comunidade ou cuidados paliativos; e filhos de mães com 

doença mental grave conhecida, ou com consumos de substâncias ilícitas (Zanello et al., 

2015).  
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DESCRIÇÃO 

Perante a identificação de uma criança e família, com necessidade de continuidade de cuidados 

e com perspetiva de alta clínica do Serviço para o ambiente domiciliar em breve, deve ser 

contacta, por via telefónica, a Unidade de Saúde onde se encontra inscrita a mãe ou o/a 

cuidador(a), com vista a iniciar o processo de transição de cuidados para a comunidade. Este 

contacto deverá ser dirigido ao enfermeiro de família da mãe ou do/a cuidador(a), tendo em 

perspetiva que a criança integrará, quando devidamente formalizada a inscrição, o ser agregado 

familiar, sendo que caso não haja enfermeiro de família definido, a informação deverá ser 

transmitida, preferencialmente, a um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil 

e pediátrica. Se nenhuma das anteriores condições for exequível, a informação deverá ser 

transmitida ao enfermeiro que desempenhe o papel de coordenação da respetiva Unidade.  

Neste sentido, com base na Técnica ISBAR, a informação deverá ser transmitida da seguinte 

forma: 

MNEMÓNICA ISBAR  

I - Identificação 

- Identificação da criança: nome completo, data de nascimento, 

género e nacionalidade;  

- Identificação da mãe/cuidador (a): nome completo da mãe e/ou 

cuidador (a); 

- Identificação do profissional emissor e do profissional recetor e 

respetivas funções; 

- Identificação do Serviço de origem/destinatário; 

S - Situação Atual/Causa 

- Dados pertinentes: data da admissão, tipo de parto, idade 

gestacional, idade gestacional corrigida no momento do contacto, 

peso de nascimento, peso no momento do contacto; 

- Motivo atual da necessidade de cuidados de saúde e/ou 

vigilância; 

- Duração do internamento, até ao momento do contacto; 

B - Antecedentes/Anamnese 

- Antecedentes clínicos: diagnósticos e dados médicos 

relevantes;  

- Técnicas invasivas realizadas; 

- História/presença de colonização/infeção associada aos 

cuidados de saúde (IACS) e medidas a implementadas; 
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- Identificação da situação social/ família alargada e rede de apoio 

conhecidas;  

A - Avaliação 

- Problemas ativos;  

- Alterações do estado de saúde;  

- Atividade motora, tónus e vitalidade; 

- Tipo de aleitamento à data do contacto;  

- Identificação da motivação e eficácia de amamentação (pega, 

posicionamento, reflexos e coordenação), se aplicável;  

- Identificação do processo de vinculação; 

- Identificação da capacitação dos pais/cuidadores e adaptação ao 

papel parental, materno ou de cuidador (a);  

- Terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa instituídas; 

- Focos de atenção, diagnósticos e intervenções ativas;  

- Identificação de outras situações que suscitem preocupação; 

R - Recomendações 

- Indicação do plano de continuidade de cuidados;  

- Informação sobre as consultas e métodos complementares de 

diagnóstico e terapêutica (MCDT) agendados;  

- Informação sobre referenciação para o SNIPI (se aplicável); 

- Atualização da Vacinação e da realização do Teste de 

Diagnóstico Precoce. 

Tabela 2 - Modelo de transição de cuidados fundamentado na Técnica ISBAR (DGS, 2017). 

 

Após a realização do contacto telefónico, deverá ser efetuado o registo no processo clínico da 

criança, especificando a data e a hora em que foi realizado este contacto, e identificando a 

Unidade de Saúde e o profissional de saúde a quem foi transmitida a informação. Deverão ainda 

ser informados os pais ou cuidadores da criança sobre contacto estabelecido e, mais uma vez, 

proceder ao registo no processo clínico.  

No momento da alta hospitalar efetiva, deverá ser entregue aos pais ou cuidadores, a carta de 

alta de enfermagem, o BSIJ, devidamente atualizado, e deve ser confirmado o preenchimento 

e envio da notícia de nascimento.  

Deverá ainda ser enviada por correio ou correio eletrónico, sempre que possível, a referida carta 

de alta de enfermagem, para a Unidade de Saúde correspondente, seguindo os fundamentos 

emanados pelo Despacho nº 2784/2013 (MS, 2013). 
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Sempre que se considere pertinente ou se enquadre no superior interesse da criança, deverá ser 

estabelecido novo contacto telefónico com o profissional dos CSP envolvido, com o intuito de 

acrescentar nova informação ou obter dados relevantes acerca dos pais ou cuidadores, que possa 

ter influência na transição do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliário e favoreça a 

continuidade de cuidados. Deverá ser efetuado o respetivo registo no processo clínico.  

O processo de transferência de informação deverá monitorizado através da execução de 

auditorias internas. 
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ANEXOS 

1. Modelo de transição de cuidados, resumido, para consulta rápida, fundamentado na 

Mnemónica ISBAR, preconizada pela DGS (2017).  

2. Modelo estruturado de Carta de Alta/Transferência de Enfermagem, fundamentado no 

Despacho nº2784/2013, preconizado para todos os Serviços e Estabelecimentos integrados 

no Serviço Nacional de Saúde. 

3. Modelo de registo das datas e informações mais significativas do internamento da criança, 

como meio facilitador da transição e continuidade de cuidados.
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ANEXO I - MODELO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS RESUMIDO (DGS, 2017) 

 

TRANSIÇÃO DE CUIDADOS 
– DO HOSPITAL PARA A COMUNIDADE – 

I  
 

IDENTIFICAÇÃO 

- Identificação da criança; 

- Identificação da mãe/cuidador (a); 

- Identificação dos profissionais envolvidos; 

- Serviços envolvidos; 

S 
 

SITUAÇÃO ATUAL/CAUSA 

- Dados do nascimento; 

- Peso e idade gestacional corrigida; 

- Necessidades de cuidados e/ou vigilâncias; 

B 
 

ANTECEDENTES/ANAMNESE 

- Antecedentes clínicos; 

- IACS; 

- Situação Social; 

A 
 

AVALIAÇÃO 

- Problemas ativos; 

- Desenvolvimento; 

- Alimentação; 

- Amamentação (se aplicável); 

- Vinculação e papel parental/maternal ou de 

cuidador (a); 

- Terapêutica; 

- Focos de atenção e intervenções ativas; 

R 
 

RECOMENDAÇÕES 

- Plano de continuidade de cuidados; 

- Consultas e MCDT; 

- Referenciação para o SNIPI (se aplicável); 

- Vacinação e Teste de Diagnóstico Precoce. 
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ANEXO II - MODELO ESTRUTURADO DE CARTA DE ALTA/TRANSFERÊNCIA DE 

ENFERMAGEM 
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ANEXO III - MODELO DE REGISTO DAS DATAS E INFORMAÇÕES MAIS 

SIGNIFICATIVAS
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Apêndice IX – Questionário aplicado aos enfermeiros no âmbito do SUP
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Apêndice X – Cronograma referente ao período de estágio no SUP
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ATIVIDADES 
maio/setembro 2021 

31/05-

06/06 

07/06-

13/06 

14/06-

20/06 

21/06-

27/06 

28/06-

04/07 

05/07-

11/07 

12/07-

31/07 
08/2021 09/2021 

Elaboração do artigo científico          

Diagnóstico de situação          
Reunião com o enfermeiro-chefe do SUP e a enfermeira orientadora          

Planeamento das atividades a desenvolver          
Revisão da bibliografia          

Elaboração dos questionários a aplicar à equipa de enfermagem          
Pedido de autorização ao enfermeiro-chefe e à Direção Clínica do SUP para 

aplicação dos questionários          

Aplicação e análise dos questionários à equipa de enfermagem          

Elaboração da proposta de procedimento de atuação          
Desenvolvimento/adaptação de um instrumento de transmissão de informação 

na transição de cuidados          

Apresentação dos documentos desenvolvidos a elementos de referência no SUP, 
incluindo a enfermeira orientadora, de forma informal          

Reformulação/alteração da proposta de procedimento e instrumentos 
desenvolvidos          

Planeamento/preparação da apresentação dos documentos desenvolvidos          
Envio da apresentação dos documentos desenvolvidos ao enfermeiro-chefe, por 

correio eletrónico, para divulgação à equipa de enfermagem          

Reunião com a enfermeira orientadora, professor orientador e avaliação do 
período de Estágio          

Elaboração do Relatório Final          
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Apêndice XI - Proposta de Procedimento de atuação no âmbito do SUP
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PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO 

CONTINUIDADE DE CUIDADOS DE 

SAÚDE NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

PEDIÁTRICA 

1. OBJETIVO 

Implementar e uniformizar práticas favorecedoras de continuidade de cuidados após a alta 

hospitalar, na criança/jovem com Necessidades de Saúde Especiais com internamento na 

Unidade de Internamento de Curta Duração.  

2. ÂMBITO 

O presente procedimento destina-se aos profissionais da equipa de enfermagem do Serviço de 

Urgência Pediátrica do Hospital Santo André, Centro Hospitalar de Leiria, Leiria.  

3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 

AR – Assembleia da República 

CP – Cuidados Paliativos 

DGS – Direção-Geral da Saúde 

MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

NACJR – Núcleo de Apoio às Crianças/Jovens em Risco 

NSE – Necessidades de Saúde Especiais 

OE – Ordem dos Enfermeiros 

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

SS – Serviços Sociais 

UP – Urgência Pediátrica 

UICD – Unidade de Internamento de Curta Duração 

Necessidades de Saúde Especiais (NSE): Entende-se como NSE qualquer limitação do ponto 

de vista físico, mental, sensorial, comportamental, cognitivo, emocional, ou de 

desenvolvimento, que requeira tratamento médico, intervenção dos serviços de saúde e/ou 

utilização de serviços/programas especializados ou diferenciados. Esta condição pode ser 

congénita, pode surgir ao longo do desenvolvimento ou ainda ser adquirida através de 

determinada patologia, trauma ou causa ambiental, sendo que, pode impor limitações na gestão 
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do autocuidado ou resultar em limitações substanciais em determinada atividade de vida 

(American Academy of Pediatric Dentistry, 2020). 

Equidade na saúde das crianças/jovens: Todas as crianças/jovens e família devem ter as 

mesmas oportunidades para atingir o seu máximo potencial de saúde, sendo que nenhuma 

barreira deverá impedir que estes a possam alcançar, independentemente das necessidades de 

cuidados inerentes à sua situação clínica. De forma a assegurar a equidade e igualdade no acesso 

aos cuidados de saúde, garantindo a redução das barreiras que podem dificultar a acessibilidade, 

deve ser promovida e desenvolvida uma efetiva coordenação de cuidados, privilegiando a 

articulação entre serviços de saúde que permitam dar resposta à diversidade de necessidades 

das crianças/jovens e família (National Academy for State Health Policy, 2020).  

Alta hospitalar: O momento da alta hospitalar nem sempre é sinónimo de uma total 

recuperação ou da ausência de necessidade de vigilância, trata-se sim de um momento em que 

as crianças/jovens apresentam estabilidade clínica, e que embora continuem a exigir 

determinados cuidados e vigilância ativa, o local de prestação desses cuidados pode ser 

transferido do hospital para o domicílio. Isto implica não apenas o desempenho eficaz da família 

com a assimilação de novas responsabilidades, mas depende, por sua vez, da sua acessibilidade 

a recursos e rede de suporte (OE, 2011). 

Continuidade de Cuidados: Define a Comissão Nacional de Saúde Infantil (1993), atualmente 

substituída pela Comissão de Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, que “A 

continuidade de cuidados de saúde pela interligação entre os respetivos serviços é uma base 

indispensável ao seu bom funcionamento, à boa qualidade de trabalho e ao atendimento da 

criança em tempo útil e de acordo com as suas necessidades” (Ordem dos Enfermeiros, OE, 

2011, p. 78). 

Elementos de referência: Preconiza-se a definição de um gestor ou elemento de referência, 

que: procure coordenar cuidados, garantindo a sua continuidade; que atue como facilitador da 

ligação entre os vários elementos das equipas de saúde; que conheça tanto a família como os 

recursos na comunidade, sabendo tirar o melhor partido em benefício da criança/jovem. 

Corresponde ao elemento que deverá estar, preferencialmente, “sediado nos cuidados de saúde 

primários e faça parte da equipa de saúde nos cuidados de primeira linha” (Lopes et al., 2014, 

p. 105). 
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Articulação entre níveis de cuidados: O Serviço Nacional de Saúde (SNS) regula a sua 

atuação mediante vários princípios, definidos pela Base 20 da Lei de Bases da Saúde, 

nomeadamente a: “Integração de cuidados, salvaguardando que o modelo de prestação 

garantido pelo SNS está organizado e funciona de forma articulada e em rede; Equidade, 

promovendo a correção dos efeitos das desigualdades no acesso aos cuidados, dando particular 

atenção às necessidades dos grupos vulneráveis;” (Assembleia da República, AR, 2019, p. 61), 

ao passo que a Base 22, que consolida a organização e funcionamento do SNS, estabelece ainda 

que “A organização e funcionamento do SNS sustenta-se em diferentes níveis de cuidados e 

tipologias de unidades de saúde, que trabalham de forma articulada, integrada e intersectorial.” 

(AR, 2019, p. 62).  

Transição de cuidados eficaz: Procedimento que implica o envolvimento de vários 

profissionais ou até de vários Serviços ou Instituições, prevendo a implementação de uma 

comunicação eficaz entre as equipas prestadoras de cuidados, a quem cabe assegurar uma 

comunicação precisa e atempada de informações, “evitando lacunas na transmissão de 

informação, que podem causar quebras graves na continuidade de cuidados e no tratamento 

adequado.” (Direção-Geral da Saúde, DGS, 2017, p. 5). 

Mnmónica ISBAR: Ferramenta que permite a padronização da comunicação em saúde, em 

situações de transição de cuidados, promovendo a segurança do utente e continuidade de 

cuidados, operando como um auxiliar de memória que “permite através de formas simples, 

memorizar construções complexas, para serem utilizadas na transmissão verbal, em que I: 

corresponde à Identificação, S: à Situação atual, B: aos Antecedentes, A: à Avaliação, R: às 

Recomendações.” (DGS, 2017, p. 4).. 

Tabela 1 - Mnmónica ISBAR (DGS, 2017). 

I S B A R 

Identificação Situação Atual Antecedentes Avaliação Recomendações 

Identificação 

do utente e 

localização 

dos 

intervenientes 

na 

comunicação; 

Descrição da 

situação atual 

e/ou da 

necessidade de 

cuidados; 

Descrição de 

factos clínicos, 

de 

enfermagem 

ou outros, 

pertinentes; 

Informação sobre o estado 

do utente, alterações do seu 

estado de saúde, terapêutica 

medicamentosa e não 

medicamentosa, estratégias 

instituídas; focos de atenção 

ativos; 

Descrição do 

plano 

terapêutico para 

continuidade de 

cuidados.  
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Cuidados Paliativos Pediátricos: Inseridos na Rede Nacional de Cuidados Paliativos, 

enquadram-se uma rede funcional baseada num modelo de intervenção integrada e articulada. 

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2019-2020, ainda em 

vigor, vem garantir o acesso atempado e adequado a Cuidados Paliativos (CP) de qualidade, a 

toda a população, incluindo crianças e jovens, bem como a utilização eficiente dos recursos 

disponíveis. “Impõe-se, por isso, uma articulação estreita com a coordenação dos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP), Cuidados de Saúde Hospitalares (CSH) e Cuidados Continuados 

Integrados (CCI), Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outros cuidadores 

formais, mas também o envolvimento da população em geral” (Gabinete da Secretária de 

Estado da Saúde, 2019, p. 10570). 

Confidencialidade e proteção de dados – A confidencialidade, requisito fundamental num 

ambiente moderno e integrado de cuidados de saúde personalizados, implica que o profissional 

garanta inequivocamente, que a partilha de dados, é efetuada de forma segura e confidencial, a 

outro profissional sujeito à obrigação de confidencialidade e sigilo, assegurando todas as 

precauções necessárias à partilha de informação (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

2017). 
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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

• As necessidades de continuidade de cuidados são avaliadas em todas crianças/jovens com 

NSE com internamento da Unidade de Internamento de Curta de Duração (UICD) do Serviço 

de UP e com alta clínica para o domicílio;  

• A decisão de implementar medidas, nomeadamente a transmissão de informação 

pertinente, é tomada mediante a elegibilidade das situações/condições clínicas das 

crianças/jovens com NSE e a existência de necessidades de continuidade de cuidados de saúde 

após a alta hospitalar;  

• A transmissão da informação deve ser realizada de forma clara e precisa, pelo que, para 

além da carta de alta de enfermagem, a comunicação deverá ser estabelecida por via telefónica 

e/ou correio eletrónico, tendo como ponto de partida o profissional de enfermagem do Serviço 
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de UP, e como alvo o profissional de enfermagem de referência ou de relevo na vigilância de 

saúde da criança/jovem com NSE identificada.  

• 

5.1. Identificação das situações/condições clínicas: 

Entre as condições clínicas das crianças/jovens com NSE e com internamento em UICD, que 

se operacionalizam como critérios de elegibilidade e justificam a transmissão de informação 

relevante, enquadram-se:  

i. Diabetes Mellitus; 

ii. Asma (com exacerbações frequentes); 

iii. Paralisia Cerebral; 

iv. Depressão/problemas de ansiedade; 

v. Epilepsia/episódios convulsivos (frequentes); 

vi. Doença crónica complexa (por exemplo com: necessidade de suporte ventilatório, 

outros dispositivos médicos ou procedimentos invasivos); 

vii. Alterações comportamentais significativas em indivíduos com alterações de 

desenvolvimento previamente diagnosticadas; 

viii. Atrasos de desenvolvimento não descritos ou conhecidos. 
(Child and Adolescent Health Measurement Initiative, 2013) 

 

5.2. Identificação das necessidades de continuidade de cuidados: 

Entre as necessidades de continuidade de cuidados de saúde que justificam a transmissão de 

informação relevante, enquadram-se:  

i. Mudanças significativas das condições clínicas ou funcionais da criança/jovem, com 

implicação nos níveis de dependência ou que exija maior autonomia parental; 

ii. Mudanças relevantes/fraturantes na família ou dinâmica familiar que comprometam a 

satisfação das necessidades da criança/jovem; 

iii. Internamentos hospitalares frequentes e sensíveis aos cuidados de enfermagem; 

iv. Idas recorrentes e evitáveis ao Serviço de UP; 

v. Situações sociais significativas e/ou complexas; 

vi. Dificuldade dos pais/cuidadores em gerir as situações de doença da criança/jovem; 

vii. Situações de paliação ou de fim de vida.  
(National Academy for State Health Policy, 2020) 
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5.3. Seleção do(s) Serviço(s) recetor(es) da informação: 

Entre os Serviços aos quais estão alocados os profissionais de enfermagem de referência na 

vigilância da criança/jovem elegível, e em que se verifica a pertinência da transmissão de 

informação relevante, enquadram-se: 

i. Cuidados de Saúde Primários (CSP); 

ii. Serviços de ambulatório; 

iii. Serviços Sociais (SS)/Núcleo de apoio às crianças/jovens em risco (NACJR); 

iv. Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), nomeadamente as 

Equipas Locais de Intervenção; 

v. Cuidados Paliativos (CP) (nomeadamente a equipa intra-hospitalar). 

 

5.4. Transmissão da informação 

A transmissão da informação é, portanto, fundamentada no cumprimento das seguintes 

condições:  

a) identificação do critério de elegibilidade/situação clínica; 

b) identificação da necessidade de continuidade de cuidados na criança/jovem com NSE e 

família, com alta clínica para o domicílio; 

c) seleção de um ou mais Serviços recetores da informação, de acordo com as necessidades 

identificadas.  

Posto isto, e independentemente do cumprimento de todos os critérios anteriores, deverá ser 

elaborada a carta de alta de enfermagem, mediante o modelo atualmente instituído no Serviço 

de UP, de forma que: 

•Caso não se verifique uma necessidade imediata de continuidade de cuidados de saúde 

esta deverá ser cedida aos pais/cuidadores para posterior entrega nos Serviços onde a 

criança/jovem com NSE mantém a vigilância de saúde; 

•Por outro lado, caso se identifique uma necessidade imediata ou significativa de 

continuidade de cuidados, após discussão em equipa, para além de ser entregue a carta de alta 

de enfermagem aos pais/cuidadores, esta deverá ser enviada, por via eletrónica, para o endereço 

de correio eletrónico do Serviço recetor da informação ou do profissional de referência em 

questão.  
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Perante este último ponto, concomitantemente com o envio da carta de alta de enfermagem 

deverá sempre ser efetuado um contacto por via telefónica, com o ou os Serviço(s) recetor(es), 

sendo que ambos devem ser dirigidos:  

i. ao enfermeiro de família, caso se trate dos CSP; 

ii. ao enfermeiro responsável, caso de trate de um Serviço de ambulatório; 

iii. a um enfermeiro ou outro elemento de referência, caso se trate dos SS, NACJR, SNIPI 

ou equipa intra-hospitalar de CP; 

 

Sempre que não seja possível a identificação de um enfermeiro de família, responsável ou de 

referência, tendo em perspetiva as situações anteriores, a informação deverá ser dirigida e 

transmitida, preferencialmente, a um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil 

e pediátrica alocado ao Serviço recetor selecionado. Se nenhuma das anteriores condições for 

exequível, a informação deverá ser transmitida ao enfermeiro que desempenhe o papel de 

coordenação do respetivo Serviço.  

 

Relativamente ao contacto telefónico, a informação deverá ser transmitida com base na Técnica 

ISBAR, da seguinte forma: 

MNEMÓNICA ISBAR  

I - Identificação 

- Identificação da criança: nome completo, data de nascimento, 

idade, género e nacionalidade;  

- Identificação da mãe/pai/cuidador (a); 

- Identificação do profissional emissor e do profissional recetor e 

respetivas funções; 

- Identificação do Serviço de origem/destinatário; 

S - Situação Atual/Causa 

- Dados pertinentes: data e hora da admissão; duração do 

internamento em UICD; data e hora da saída do Serviço de UP; 

- Motivo atual da necessidade de cuidados de saúde e/ou vigilância; 

- Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) 

realizados ou a realizar; 

B - Antecedentes/Anamnese 

- Antecedentes clínicos: diagnósticos e dados médicos relevantes;  

- Níveis de dependência anteriores e atuais; 

- Alergias conhecidas ou a sua ausência; 

- Técnicas invasivas realizadas; 
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- História/presença de colonização/infeção associada aos cuidados 

de saúde (IACS) e medidas implementadas; 

- Identificação da situação social/ família alargada e rede de apoio 

conhecidas;  

A - Avaliação 

- Problemas ativos;  

- Alterações do estado de saúde significativas à data de alta e 

eventuais medidas implementadas;  

- Identificação do processo de capacitação dos pais/cuidadores e 

adaptação ao papel parental, materno ou de cuidador (a);  

- Terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa instituídas; 

- Focos de atenção, diagnósticos e intervenções ativas;  

- Identificação de outras situações que suscitem preocupação; 

R - Recomendações 

- Indicação do plano de continuidade de cuidados;  

- Informação sobre as consultas e MCDT agendados;  

- Identificação das necessidades da mãe/pai/cuidador(a); 

- Informação sobre a transmissão de informação para outros 

Serviços (se aplicável).  

Tabela 2 - Modelo de transição de cuidados fundamentado na Técnica ISBAR (DGS, 2017). 

Apresenta-se o modelo de transição de cuidados, resumido, para consulta rápida no Anexo I. 

 

Após o envio da carta de alta de enfermagem, em suporte papel e/ou correio eletrónico, e a 

realização do contacto telefónico, deverá ser efetuado o registo no processo clínico da 

criança/jovem.  

Especificando na concretização do contacto telefónico, deverá ainda ser registado:  

i. quais os critérios que justificaram a realização de contacto telefónico; 

ii. a data e a hora em que foi realizado o contacto;  

iii. o(s) Serviço(s) recetor(es);  

iv. profissional ou profissionais de saúde a quem foi transmitida a informação;  

v. declaração de que foram informados os pais ou cuidadores da criança/jovem sobre 

contacto estabelecido.  

No momento da alta hospitalar, deverá ser entregue aos pais ou cuidadores, como referido 

previamente, a carta de alta de enfermagem, podendo ainda ser preenchido o Boletim Individual 

de Saúde, como preconizado pela OE (2011). 
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Sempre que se considere pertinente ou se enquadre no superior interesse da criança, deverá ser 

estabelecido novo contacto telefónico com o profissional previamente envolvido, com o intuito 

de acrescentar nova informação que possa ter influência na transição do ambiente hospitalar 

para o ambiente domiciliário e favoreça a continuidade de cuidados. Deverá igualmente, ser 

efetuado o respetivo registo no processo clínico.  

O processo de transferência de informação, por via telefónica, assim como o envio da carta de 

alta de enfermagem, em papel e/ou por correio eletrónico, deverão ser monitorizados através 

da execução de auditorias internas aos registos no processo clínico com recurso ao documento 

presente no Anexo II deste procedimento.  
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6. FLUXOGRAMA 
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ANEXO I – MODELO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS RESUMIDO 

ANEXO II – INSTRUMENTO DE AUDITORIA 

INSTRUMENTO DE AUDITORIA 

PROCEDIMENTO: “Continuidade de cuidados de saúde no Serviço de Urgência Pediátrica” 

AUDITOR: DATA:  ___/____/____ 

CRITÉRIOS SIM NÃO N/A 

Foi realizado registo no processo clínico quanto ao meio de envio 
da carta de alta de enfermagem? 

   

Foi realizado registo no processo clínico quanto aos critérios que 
justificaram a realização de contacto telefónico? 

   

São válidos os critérios que justificaram a realização de contacto 
telefónico para transmissão da informação? 

   

Foi realizado registo no processo clínico quanto à data e hora em 
que foi realizado o contacto telefónico? 

   

Foi realizado registo no processo clínico quanto ao(s) Serviço(s) 
recetor(es) da informação através do contacto telefónico? 

   

Foi realizado registo no processo clínico relativamente ao 
profissional ou profissionais de saúde que receberam a 
informação? 

   

Foi realizado registo no processo clínico em como os pais ou 
cuidadores foram informados do contacto estabelecido? 

   

SUBTOTAL:    
 

ÍNDICE DE CONFORMIDADE:            % 

Legenda: N/A – Não aplicável                                                                                                        (Marquez, 2016) 

 

 

AVALIAÇÃO: 𝑥 =
Total de respostas "SIM"

Total de respostas aplicáveis
 x 100 = Índice de Conformidade 
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Apêndice XII - Proposta de modelo resumido de transmissão de informação a partir do 

SUP, fundamentado na Mnemónica ISBAR
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(DGS, 2017) 

 

TRANSIÇÃO DE CUIDADOS - SUP 

I  
 

IDENTIFICAÇÃO 

- Identificação da criança; 

- Identificação da mãe/cuidador (a); 

- Identificação dos profissionais envolvidos; 

- Serviços envolvidos; 

S 
 

SITUAÇÃO ATUAL/CAUSA 

- Dados referentes à admissão; 

- Necessidades atuais de cuidados de saúde 

e/ou vigilâncias; 

B 
 

ANTECEDENTES/ANAMNESE 

- Antecedentes clínicos; 

- Níveis de dependência anteriores e atuais; 

- IACS; 

- Situação Social; 

A 
 

AVALIAÇÃO 

- Problemas ativos; 

- Capacitação e adaptação ao papel parental, 

maternal, ou de cuidador (a); 

- Terapêutica; 

- Focos de atenção e intervenções ativas; 

R 
 

RECOMENDAÇÕES 

- Plano de continuidade de cuidados; 

- Consultas e MCDT; 

- Identificação das necessidades parentais ou 

dos cuidadores; 

- Serviços abrangidos.  
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Apêndice XIII – Apresentação do PI e da proposta de Procedimento de atuação no 

âmbito do SUP
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ANEXOS 
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Anexo I – Certificado de Creditação de Competências 
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Anexo II – Declaração de realização da proposta de Norma de procedimento 

referente ao projeto “Dar atenção às NSE”, no âmbito da UCC 
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Anexo III – Autorizações para a aplicação dos questionários à equipa de 

enfermagem do SUP 
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