
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

  

Posicionar para Desenvolver: Contributos do En-
fermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediátrica no Posicionamento Terapêu-
tico do Recém-Nascido numa UCIN 

  

Catarina Gomes Carvalho 

Orientação: Mestre e Especialista Maria Gabriela Calado 

 

                                          Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Saúde Infantil e Pediátrica 

                                      Relatório de Estágio  
 

 Beja, 2021 



 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Posicionar para Desenvolver: Contributos do 
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica no Posiciona-
mento Terapêutico do Recém-Nascido numa 
UCIN 

 

Catarina Gomes Carvalho 

Orientação: Mestre e Especialista Maria Gabriela Calado 
 

 

Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Saúde Infantil e Pediátrica 

                                      Relatório de Estágio  

 

Beja, 2021 



 
 

 
dez-21 | Página 2 

 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

 

POSICIONAR PARA DESENVOLVER: CONTRIBUTOS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMA-
GEM DE SAÚDE INFANTIL E PEDIÁTRICA NO POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO DO RECÉM-NASCIDO 

NUMA UCIN 

 

Catarina Gomes Carvalho 

 

Relatório de Estágio especialmente elaborado para a obtenção do grau de Mestre e Especialização 
em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

 

 

Júri:  

 

Presidente: Doutor Adriano de Jesus Miguel Dias Pedro 

Arguente: Doutora Maria Dulce Damas da Cruz 

Orientador: Mestre e Especialista Maria Gabriela do Nascimento Martins Cavaco Calado 

 

 

 

 

Data: dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

.



 
 

dez-21 | Página 3 
 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

AGRADECIMENTOS 

À Professora Coordenadora Gabriela Calado, pelo incansável acompanhamento, incentivo, 

orientação e amizade partilhada. 

A todos os enfermeiros com quem partilhei este percurso, pela disponibilidade e partilha 

de saberes, pelo exemplo de superação, resiliência e excelência com que exercem a nossa 

profissão.  

À minha chefe, Enfermeira Florinda, pelo encorajamento, incansável disponibilidade e 

pela referência na profissão. 

A todos os meus colegas do Serviço de Pediatria e Unidade de Cuidados Neonatais, pelo 

incentivo e cooperação durante todo este percurso, particularmente à Rute, pela amizade e por 

todas as leituras que fez de cada capítulo deste Relatório. 

Ao André e ao Tiago, pela amizade, apoio e partilha deste desafiante trajeto. Obrigada por 

serem quem são! 

À minha família, e de forma muito especial aos meus pais, que são o meu pilar, obrigada 

por acreditarem sempre em mim. 

Ao Steve, amor…! Obrigada pelo apoio incondicional, carinho, paciência, tolerância e 

compreensão.



 
 

dez-21 | Página 4 
 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

RESUMO 

A promoção do desenvolvimento infantil é área de particular atuação para o Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, em qualquer contexto em que a 

criança e família se encontrem. 

O Projeto de Intervenção ora expresso, inserido na linha de investigação “Necessidades em 

cuidados de enfermagem em populações específicas”, objetivou promover cuidados neonatais 

de qualidade, centrados no desenvolvimento, através da uniformização das práticas de posicio-

namento terapêutico. Com recurso à Metodologia de Projeto, foram desenvolvidas atividades 

neste âmbito, considerando as necessidades de cada contexto, com ênfase para o potencial desta 

intervenção autónoma de Enfermagem capaz de minimizar o impacto do nascimento prematuro 

e dos estímulos nocivos e stressantes conferidos pelo ambiente da Unidade de Cuidados Inten-

sivos Neonatais. 

Com o presente Relatório divulga-se o percurso desenvolvido, contemplando a descrição e 

a análise reflexiva das oportunidades e dos conhecimentos adquiridos ao longo do Estágio Fi-

nal, ancorados no desenvolvimento das Competências Comuns e Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e de Mestre em Enfermagem.  

Palavras-chave: Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

Cuidados Centrados no Desenvolvimento; Recém-Nascido Prematuro; Posicionamento Tera-

pêutico 
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ABSTRAT 

The promotion of child development is an area of particular expertise for the Nurse Speci-

alist in Child and Pediatrics Health in any context where the child and family are present. 

This Intervention Project, which is part of the research line “Nursing care needs in specific 

populations”, aimed to promote quality neonatal care, focused on development, through the 

standardization of therapeutic positioning practices. Using the Project Methodology, activities 

were developed within this scope, considering the needs of each context, with emphasis on the 

potential of this autonomous Nursing intervention capable of minimizing the impact of prema-

ture birth and the noxious and stressful stimuli conferred by the Neonatal Intensive Care 

Unit environment. 

This report discloses the course developed, including the description and the reflexive 

analysis of the opportunities and knowledge acquired during the Final Internship, anchored on 

the development of Common and Specific skills of the Nurse Specialist in Child and Pediatrics 

Health and Master in Nursing. 

Keywords: Nurse Specialist in Child and Pediatrics Health; Developmental-Centered 

Care; Premature Newborn; Therapeutic Positioning. 
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INTRODUÇÃO  

O presente Relatório de Estágio surge no âmbito da Unidade Curricular Relatório, do Plano 

de Estudos do IV Curso de Mestrado em Enfermagem, na área de especialização de Enferma-

gem em Saúde Infantil e Pediátrica, ministrado em associação entre 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 elaboração contempla a descrição e a análise reflexiva das aprendizagens, ancoradas 

no desenvolvimento de competências comuns de Enfermeiro Especialista [EE], especificas de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [EEESIP] e de Mestre 

em Enfermagem, promovidas ao longo do Estágio Final, sendo que este objetiva enquanto com-

petências a adquirir pelo estudante: a evidência de capacidade de análise crítica e reflexiva 

sobre o desenvolvimento de competências na prática clínica; a fundamentação das decisões com 

base na teorização e na evidência científica; a descrição e avaliação de um Projeto de Interven-

ção [PI] e consequente implementação do mesmo; e apresentação de um relatório, com conse-

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

Incluso ao presente Relatório, tal como preconizado, divulga-se o desenvolvimento e con-

clusões do PI, realizado no âmbito do Estágio Final e edificado ao longo dos três módulos que 

o constituíram: Serviço de Urgência Pediátrica [SUP]; Unidade de Cuidados Intensivos Neo-

natais [UCIN]; e Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP]. Embora transversal, 

este concretizou-se na UCIN, com o principal objetivo de promover práticas de posicionamento 

terapêutico uniformizadas, dando consistência a esta intervenção que se afigura central na pro-

moção do desenvolvimento do Recém-Nascido Prematuro [RNP]. 

Apoiados na Metodologia de Projeto [MP] pretendemos dar resposta ao problema identifi-

cado e necessidade daí decorrente, que na Unidade onde o Estágio foi realizado, se substancia 

na ausência de instrumentos que contribuíssem para práticas consistentes e uniformes no âmbito  

do posicionamento terapêutico do RNP. Assim, com o referido PI, inserido na linha de investi-

gação “Necessidades em cuidados de Enfermagem em populações específicas” foi norteado o
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percurso, pretendendo-se investir numa prática mais sustentada, tendo como referência a mais 

atual evidencia disponível, assim como numa prática intencional, individualizada e sistemati-

zada no que respeita ao posicionamento do RNP, enquanto intervenção de proteção e de esti-

mulação sensorial adequada às especificidades neurodesenvolvimentais deste Recém-Nascido 

[RN]. Globalmente, e de forma transversal em todos os contextos, considerando a linha de in-

vestigação, metodologia de trabalho e o desenvolvimento de competências de EE, EEESIP e 

Mestre em Enfermagem, o percurso foi orientado tendo como finalidade investir na valorização 

desta intervenção promotora do conforto e bem-estar do RN, criança, jovem e família. 

No que respeita à metodologia de trabalho, tal como supramencionado, fizemos recurso da 

MP, que se afigura como ímpar na promoção da prática baseada na evidência. Esta, assume-se 

como um plano de trabalho organizado, que se centra na investigação e análise dos problemas 

reais do contexto, permitindo a implementação de estratégias e intervenções para a sua resolu-

ção eficaz, através de ações práticas fundamentadas na evidência. Pressupõe o envolvimento e 

o trabalho em equipa, implicando, nas suas várias fases, todos os intervenientes em que se cen-

tra o projeto (Ruivo et al., 2010). 

Na avaliação dos indicadores de saúde perinatal, a prematuridade assume especial relevân-

cia, em que o RNP pela sua fragilidade e imaturidade carece de cuidados especiais e especiali-

zados, sendo sujeito ao ambiente de cuidados intensivos, o que envolve uma sobrecarga de 

estímulos sensoriais, influentes no desenvolvimento do sistema nervoso central (H. Als et al., 

1986; Ferraz, 2017a). 

A estes está assim associado risco acrescido de compromisso do desenvolvimento, assu-

mindo-se como imperativo a implementação de programas de intervenção precoce no período 

neonatal, centrados no desenvolvimento infantil, e é aqui que os Cuidados Centrados no De-

senvolvimento [CCD] ganham destaque (Altimier & Phillips, 2013; Coughlin, 2014, 2017). 

Promover o adequado posicionamento é imperativo quando se pretende o adequado desen-

volvimento do RN (Ferraz, 2017a; Philips, 2018). O posicionamento terapêutico representa 

uma intervenção autónoma de Enfermagem e um dos cuidados que mais precocemente se pode 

instituir na promoção do neurodesenvolvimento. Esta é uma medida intrínseca aos modelos de 

CCD  (Altimier & Phillips, 2013, 2016; Coughlin, 2014, 2017; Panhoni et al., 2019).
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Promover o desenvolvimento do RNP, ancorando a intervenção nos CCD, torna-se uma 

indiscutível prática promotora da dignificação da vida e da qualidade de vida do RN e família, 

o que converge com o estabelecido pela Deontologia profissional do Enfermeiro (Ordem dos 

Enfermeiros, OE, 2015), Artigo 82°, que refere que o “O enfermeiro, no respeito do direito da 

pessoa à vida durante todo o ciclo vital, assume o dever de: (…)  c) Participar nos esforços 

profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida” (p. 64), enquadrando desde logo esta 

temática na Enfermagem, sendo que intervir na promoção do desenvolvimento é indissociável 

da procura da melhoria contínua da profissão e da sistematização do processo de cuidados e 

consequente melhoria da qualidade do exercício. 

O EEESIP tem como desígnio a prestação de cuidados de nível avançado, com competên-

cia, “considerando as especificidades e exigências desenvolvimentais (…) responde eficaz-

mente promovendo a maximização do potencial de desenvolvimento desde a vinculação” (OE, 

2018, p. 19194) pelo que, no domínio das suas competências, assume um papel de relevo nesta 

temática. 

Face ao exposto, e convicta da importância que o presente relatório assume na demonstra-

ção de que se atingiram os objetivos e competências inerentes ao exercício da Enfermagem 

especializada, como sejam as Competências Comuns do EE, as Específicas do EEESIP e as do 

Mestre em Enfermagem, definimos como objetivo geral para este relatório:  

• Divulgar o percurso e processo de desenvolvimento de competências de EE, EEESIP e 

de Mestre em Enfermagem, resultante da concretização do Estágio Final e do desenvolvi-

mento do PI. 

Deste ponto de partida, definimos como objetivos específicos: 

• Conceptualizar o PI, fundamentando-o em evidência científica relevante e atual; 

• Descrever e analisar reflexivamente as oportunidades de aprendizagem e os conheci-

mentos, as aptidões e as competências adquiridas para a intervenção especializada e con-

sequente melhoria da qualidade dos cuidados; 
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• Divulgar os resultados do percurso formativo, através da redação de um Relatório de 

Estágio e defesa mediante discussão pública. 

Do presente Relatório fazem parte a introdução e os seguintes capítulos: o enquadramento 

conceptual, onde se expõem os contributos da evidência científica e de documentos norteadores 

e referenciais da profissão e disciplina, que suportam a temática e nos quais nos fundamentá-

mos; o PI, que enquadra a MP e a descrição de cada uma das etapas preconizas e que permitiram 

a consecução do PI; os contextos e o percurso inerente ao Estágio Final, em que se descreve e 

analisa, crítica e reflexivamente, o percurso realizado e as atividades concretizadas no âmbito 

do desenvolvimento de competências para o cuidado especializado; o desenvolvimento de com-

petências de EE, de EEESIP e de Mestre em Enfermagem, em que se analisa reflexivamente o 

construto destas competências; e, por último, as considerações finais, em que se analisa a con-

secução dos objetivos delineados, bem como as mudanças na ação enquanto pessoa e profissio-

nal, e se perspetiva a continuação do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Este Relatório encontra-se redigido em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa em vigor, sendo que as referências bibliográficas cumprem as regras de referencia-

ção da American Psychological Association, 7th Edition, 2019. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL  

Como ponto de partida, urge enquadrar a temática que sustenta este percurso de desenvol-

vimento de competências, reunindo um conjunto de orientações norteadoras que suportam de 

forma teórica a prática desenvolvida, enquadrando-a na profissão de Enfermagem. 

A prática baseada na evidência emerge como alicerce para a disciplina e profissão de En-

fermagem, permitindo a integrar os resultados da evidência na resposta às necessidades da pes-

soa (Hockenberry & Wilson, 2014). Como tal, procurámos alicerçar-nos na melhor e mais atual 

evidência científica e, assim, desenvolvemos o enquadramento concetual que agora se apre-

senta, procurando o incremento do conhecimento sobre o tema que se explora, ajudando a apre-

ender o alcance dos conceitos envolvidos e a reconhecer a teoria que melhor os explica, preci-

sando o que já é conhecido sobre o assunto, fundamentando-o e justificando-o, sustentando a 

intervenção com a evidência produzida, procurando a excelência nos cuidados prestados 

(Fortin, 2009). Ainda como fundamento para a abordagem seguida, este suporta-se em docu-

mentos e guias reguladores da prática profissional da Enfermagem.  

Neste seguimento, e enquanto condição necessária à qualidade dos cuidados e autonomia 

da profissão, tornou-se igualmente essencial a reflexão sobre os referenciais teóricos da Enfer-

magem, sendo que estes representam uma estrutura para sustentar, compreender e dar sentido 

à prática, garantindo um exercício profissional rigoroso com base nos pressupostos filosóficos 

e científicos, revelando-se uma linha orientadora da prática profissional (Ribeiro et al., 2018). 

Neste sentido, suportámos esta trajetória em contexto de prática clínica na Teoria das Tran-

sições de Afaf Meleis, que clarifica os acontecimentos associados ao nascimento prematuro e 

consequentes experiências de transição vivenciadas pelo RN e pais. Esta, prevê as necessidades 

específicas em saúde e comportamentos relacionados com a saúde da díade, objetivando, com 

a intervenção de Enfermagem, nomeadamente do EEESIP, a promoção de transições saudáveis 

e a aprendizagem de habilidades para lidar com os acontecimentos aqui inerentes, considerando 

a fragilidade do RNP, mas também a transição que os pais vivenciam inerente à aceitação do 

“bebé real” e desconstrução do “bebé imaginário” (Meleis, 2010).
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1.1 O Desenvolvimento na Prematuridade 

Anualmente, nascem cerca de 15 milhões de RNP (nascidos antes das 37 semanas de ges-

tação), o que significa uma incidência de 1 em cada 10 RN (World Health Organization, 2018). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística [INE] (2020), entre 2014 e 2019 registou-se, 

em Portugal, um acréscimo do número de nado-vivos prematuros, pelo que os dados mais re-

centes apontam para 8% do número total de RN, significando isto o nascimento de 6913 RNP 

no ano de 2019 e que traduz um aumento de 550 casos relativamente ao ano de 2014. Dados do 

Consórcio Português de Dados Obstétricos (2021), informam que no mês de agosto de 2021 

aconteceram, só em 12 hospitais do país, 128 nascimentos antes das 37 semanas de gestação e, 

que nesses mesmos hospitais, só nos primeiros oito meses do ano já ocorreram 1190 nascimen-

tos pré-termo. De acordo com a mesma fonte e relativamente aos mesmos hospitais, de julho 

de 2020 a julho de 2021 foram internados 907 RN em neonatologia. 

As complicações associadas à prematuridade, são apontadas como a principal causa de 

morte em crianças com menos de 5 anos, o que representa aproximadamente 1 milhão de mortes 

(World Health Organization, 2018). No entanto, Portugal continua a ser um dos países com as 

mais baixas taxas de mortalidade infantil, que em 2019 foi 2,8 óbitos por mil nados-vivos, di-

minuindo relativamente ao valor registado em 2018 (INE, 2020). Os avanços tecnológicos e os 

cuidados cada vez mais especializados parecem ser o foco associado ao aumento da sobrevida 

do RNP, que, contudo, não resulta em iguais resultados na diminuição do número de RNP com 

deficiência associada (Halder et al., 2015).  

O nascimento prematuro interrompe o processo delicado que é o crescimento e desenvol-

vimento do sistema nervoso central e obriga a que o desenvolvimento continue num ambiente 

que não lhe confere a proteção do útero materno, passando assim a ocorrer num espaço poten-

cialmente nocivo, como é o da UCIN, onde o ambiente altamente tecnológico expõe o RN a um 

conjunto de experiências sensoriais muito distintas das que este estaria sujeito no ambiente ute-

rino. Estas experiências sensoriais precoces demonstram influenciar o desenvolvimento corti-

cal, revelando-se prejudiciais no que respeita ao neurodesenvolvimento, pelo que a prematuri-

dade é apontada como causa de alterações anatómicas e estruturais a nível cerebral devido à 

interrupção e interferência nas etapas de desenvolvimento (Altimier & Phillips, 2016; Roque et 

al., 2019; Soares & Santos, 2020; Sousa et al., 2016; Zomignani et al., 2009).
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O desajustamento entre os estímulos emitidos pelo meio ambiente e a capacidade do sis-

tema nervoso do RNP conseguir responder e adaptar-se a estes favorecem uma sobrecarga sen-

sorial (Als & Gilkerson, 1997). A exposição a manipulações frequentes, posicionamentos ina-

dequados, excesso de procedimentos, estímulos sonoros e luminosos constantes, entre outros, 

podem gerar situações de stress e desorganização, o que se traduz na instabilidade de funções 

fisiológicas e comportamentais (Coughlin, 2017; Sousa et al., 2016). 

Deste modo, este RN, que está num período crítico de crescimento e organização cerebral, 

tem o seu potencial de desenvolvimento em risco, considerando que esta estimulação exógena 

anormal poderá interromper o desenvolvimento espectável, visto que a falta ou o excesso de 

inputs sensitivos podem comprometer o cérebro em maturação e provocar-lhe danos irreversí-

veis (Heidelise Als & Mcanulty, 2011; Coughlin, 2014; Liu et al., 2007; Soares & Santos, 2020; 

Sousa et al., 2016). Tais alterações podem causar défices funcionais, podendo ser causa de de-

ficiências cognitivas, neurológicas, sensoriais e motoras, com repercussões nas atividades de 

vida diária, mesmo na adolescência e idade adulta (Zomignani et al., 2009). 

Quanto maior a prematuridade, maior a vulnerabilidade, sendo tanto maior quanto menor 

for a idade gestacional, associado à imaturidade dos sistemas orgânicos, e mais impreterível é 

a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e estimulação adequadas durante o inter-

namento, que se afiguram como cuidados neuroprotetores (Altimier & Phillips, 2016; 

Constante, 2017; Coughlin, 2017; World Health Organization, 2018).  

O RN gravemente doente, mesmo que de termo, é igualmente suscetível a sequelas neuro-

desenvolvimentais, cognitivas, músculoesqueléticas, emocionais e psicossociais, necessitando 

de igual modo de cuidados específicos (Coughlin, 2014). Assim, quer o RNP quer o RN grave-

mente doente, por deterem maior probabilidade de mortalidade e/ou morbilidade, estão sob 

igual condição de maior vulnerabilidade e, por este motivo, carecem de uma abordagem pro-

motora do seu harmonioso desenvolvimento (Hockenberry & Wilson, 2014). 

As estratégias neuroprotetoras podem interromper a progressão dos danos cerebrais, pelo 

que o enfermeiro deve intervir neste sentido, minimizando os estímulos auditivos, visuais, tá-

teis, olfativos negativos e posicionamentos incorretos, sendo que este cuidado e a adequada 

integração sensorial, promovem o desenvolvimento cerebral e comportamental, orientando a
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organização do sistema nervoso central e o processo de aprendizagem do RNP, figurando-se no 

sentido da promoção da maturação sensorial (Altimier & Phillips, 2013; Coughlin, 2014; 

Gibbins et al., 2008; Pickler et al., 2020; Sousa et al., 2016). 

 

1.2 Papel do Enfermeiro Especialista na Promoção do Desenvolvimento  

A prática baseada em evidência representa o guia da Enfermagem especializada. É deste 

pressuposto e, com crescente consciencialização do papel verdadeiramente crucial que os cui-

dados específicos e direcionados para o desenvolvimento têm perante o RN de risco, RNP e 

RN gravemente doente, e sua família, que é exigido ao enfermeiro um cuidado direcionado para 

as exigências desenvolvimentais deste binómio, confluindo isto na excelência do exercício e 

num compromisso pela qualidade de cuidados ao RN e família (Ferraz, 2017a). 

Neste âmbito, o enfermeiro desempenha um papel crucial nos cuidados ao RN e família, 

detendo a oportunidade única para implementar e fomentar os CCD e facilitar o envolvimento 

e empowerment dos pais (Ferraz, 2017a). 

No que respeita ao processo de desenvolvimento infantil, nomeadamente no primeiro ano 

de vida, reconhece-se que o investimento neste âmbito é dos mais efetivos e eficientes para 

promover o potencial de saúde da criança/adolescente e na vida adulta, devendo, portanto, pri-

orizar-se programas e projetos de intervenção em saúde que tenham foco no desenvolvimento 

do RN/criança. Os serviços de saúde, com ênfase na intervenção que o enfermeiro desempenha, 

pela proximidade que detém do RN e família e pelos domínios das suas competências, têm a 

responsabilidade de criar um ambiente favorável, que se afigura como um ambiente terapêutico 

e seguro, centrado no binómio RN/família, enquanto condição imprescindível para a efetividade 

terapêutica, sobretudo perante o RN de risco, promovendo-se, com isto, o harmonioso desen-

volvimento físico, emocional, social e cognitivo (World Health Organization, 2019, 2020). 

Os cuidados promotores do desenvolvimento figuram, assim, um contributo inestimável da 

Enfermagem para com o bem-estar e a qualidade de vida do RN e família, competindo ao EE 

deter conhecimentos avançados neste âmbito, mobilizando-os e incorporando-os na prática, 
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para, deste modo, garantir a melhoria contínua da qualidade, atuando proativamente promo-

vendo a envolvência adequada ao bem-estar (OE, 2019). 

Face ao exposto e, tendo por base os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, é fundamental que perante os potenciais pro-

blemas do RNP este profissional reflita sobre o rigor técnico-científico de intervenções de En-

fermagem que contribuam para evitar ou minimizar efeitos indesejáveis da prematuridade. É 

necessário investir no potencial de saúde do RNP, através da otimização do trabalho adaptativo 

aos processos de vida, crescimento e desenvolvimento, garantindo os princípios de proximi-

dade, parceria e capacitação, direitos humanos e da criança e, neste âmbito, a esfera de ação do 

enfermeiro, nomeadamente do EEESIP, permite responder adequadamente às atuais tendências 

e necessidades em saúde deste RN e família (Ferraz, 2017a; OE, 2017) . É neste contínuo que 

o EEESIP, objetivando uma prestação de cuidados de nível avançado, numa lógica de cuidado 

humano e holístico, e numa abordagem ética e culturalmente sensível, com rigor técnico/cien-

tífico, implementa intervenções que contribuem para a promoção de competências no RN, 

como se afiguram os CCD, promovendo assim o crescimento e desenvolvimento infantil. 

É de ressalvar que este profissional atua particularmente na “avaliação e promoção do cres-

cimento e desenvolvimento da criança e do jovem, com orientação antecipatória às famílias 

para a maximização do potencial de desenvolvimento infantil” (OE, 2018, p. 19192). O seu 

exercício profissional, especificado a partir da filosofia de Cuidados da Enfermagem Pediátrica, 

evidencia os Cuidados Centrados na Família [CCF], que se afigura como o modelo base dos 

seus cuidados (OE, 2017). Neste sentido, também o Regulamento de Competências Específicas 

de EEESIP (OE, 2018), evidencia os CCF ao expressar que o EEESIP utiliza um modelo cen-

trado na criança e família, com intervenções ao nível do envolvimento, participação e parceria 

de cuidados, capacitação, e negociação dos cuidados com o binómio criança/família.  

A relação de parceria surge assim implícita no âmbito do exercício profissional, conce-

bendo-se a família como contexto da criança, existindo uma efetiva articulação em equidade 

entre o binómio e a equipa de Enfermagem, que é entendida como o veículo promotor de saúde, 

e com um papel exímio na promoção do desenvolvimento infantil e capacitação dos pais (OE, 

2017).  
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Deste ponto de partida, e considerando globalmente a intervenção do EEESIP, ancorada na 

filosofia de CCF, ao reconhecer o papel central, constante e insubstituível da família na vida da 

criança, quando se objetiva a segurança e o bem-estar e a maximização do potencial de cresci-

mento e desenvolvimento, bem como a intervenção deste profissional perante as mudanças e 

transições que ocorrem ao longo do ciclo vital, como seja o nascimento de um RNP, compre-

ende-se também o papel deste enfermeiro nos CCD. Similarmente ao facto dos CCD objetiva-

rem cuidados neonatais de qualidade e promotores do desenvolvimento, também a família é 

aqui um elemento fundamental (Coughlin, 2017; OE, 2017, 2018). Deste modo, as premissas 

basilares nos CCD convergem integralmente com os desígnios da intervenção do EEESIP. 

Mais objetivamente, e expressamente reconhecido no Programa Nacional de Saúde Infantil 

e Juvenil [PNSIJ], a promoção do desenvolvimento infantil representa uma das prioridades de 

intervenção do enfermeiro. Este Programa, assume especial enfoque perante a criança em risco 

ou com necessidades especiais, como sejam o RNP e o RN com complicações neonatais graves 

(Direção-Geral da Saúde, DGS, 2013; Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, 

2010). Neste, a orientação é clara ao apontar que é competência do profissional de saúde iden-

tificar/reconhecer tais situações de forma precoce, de modo que, numa perspetiva centrada na 

família, se promova a saúde e facilite o desenvolvimento de capacidades e potencialidades, 

sendo que o EEESIP assume aqui com a sua intervenção e através da proximidade que detém à 

díade, um lugar de destaque, proporcionando à criança e família oportunidades para um cresci-

mento e desenvolvimento adequado (DGS, 2013).  

A relevância da promoção do desenvolvimento infantil para a Enfermagem está também 

sublinhada no facto de o desenvolvimento infantil se enquadrar no Core de Focos e Core de 

Indicadores, do Resumo Mínimo de Dados de Enfermagem, traduzindo o contributo singular 

do exercício profissional dos enfermeiros para a obtenção de ganhos em saúde da população. 

Neste sentido, engloba os diagnósticos de “desenvolvimento infantil em risco” e “potencial para 

o desenvolvimento do conhecimento do prestador de cuidados sobre o desenvolvimento infan-

til” e cujo indicadores são taxa de efetividade na prevenção e modificação positiva no estádio 

do diagnóstico, respetivamente (OE, 2007b).
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1.3 Cuidados para o Desenvolvimento 

Considerando a suscetibilidade do RNP ao ambiente da UCIN, o ponto-chave da prestação 

de cuidados compreende o estado de organização deste RN, o qual reflete a sua capacidade de 

integrar um nível de funcionamento estável entre os sistemas fisiológicos e comportamentais e 

o meio ambiente (Ferraz, 2017a; Santos, 2011; Sousa et al., 2016). 

Em consonância com as necessidades acrescidas que os RNP apresentam, tal como o RN 

gravemente doente, vários autores defendem a necessidade de um cuidado de proteção e suporte 

ao desenvolvimento (Altimier & Phillips, 2016; Coughlin, 2017). Também a World Health 

Organization (2018) aponta que aproximadamente três quartos dos RNP podem ser salvos com 

intervenções direcionadas para a imaturidade dos seus sistemas fisiológicos, diminuindo a pro-

babilidade de complicações futuras. 

É neste sentido, que os cuidados de Enfermagem se destacam, cujo foco da ação visa pro-

mover a criação de um ambiente que se assemelhe ao intrauterino, para assim suportar o desen-

volvimento fisiológico e neurológico adequado às necessidades do RN. Deste modo, e conso-

nante com as exigências específicas na assistência perinatal, Ferraz (2017a) explica que a evi-

dência existente relativa à interação entre o ambiente e o desenvolvimento cerebral, demonstra 

a necessidade de se praticarem as melhores práticas de cuidados neonatais, e “é neste contexto, 

que os cuidados centrados no desenvolvimento ganham mais atenção em detrimento dos cuida-

dos tradicionais nas Unidades de Cuidados Neonatais” (p. 27), pelo que o caminho converge 

para um modelo de cuidados cada vez mais centrado na família e no apoio ao desenvolvimento, 

com o objetivo major de que os CCD se transformem no guia orientador de cuidados das Uni-

dades de Cuidados Neonatais [UCN] (Als, 2015; Gibbins et al., 2010).  

Os CCD ou Cuidados Desenvolvimentais, constituem assim uma abordagem filosófica de 

cuidados holísticos, com ênfase no RN, família e ambiente, e são simultaneamente um modelo 

prático de avaliação das respostas dos RN aos cuidados que lhes são prestados (Gibbins et al., 

2010). Traduzem-se em práticas sistematizadas de adequação do ambiente e direcionadas às 

necessidades individualizadas de cada binómio RN/Família, sendo promotoras do desenvolvi-

mento fisiológico e neurológico do RN (Halder et al., 2015; R. Silva, 2005).
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De um modo geral, os CCD concentram-se na minimização de estímulos nocivos, procu-

rando proporcionar “um ambiente de cuidados devidamente estruturado que apoie, incentive e 

oriente a organização do desenvolvimento do RNP” (Ferraz, 2017a, p. 37). Afirmam-se um 

modelo de cuidados para as práticas em UCN, essencial para a preservação do bem-estar no 

RN e preservação de sequelas associadas à vivencia traumática como se afigura o internamento 

em UCIN (Coughlin, 2017). Estes cuidados reconhecem as vulnerabilidades do RNP e família, 

pelo que englobam um conjunto de medidas de forma a tornar o contacto do RNP com o meio 

ambiente menos agressivo, tendo o foco da intervenção no apoio ao desenvolvimento infantil e 

à família, apoiando-se na filosofia de CCF, minimizando complicações a curto e a longo prazo 

inerentes ao stress imposto pelo ambiente (Constante, 2017). 

São várias as teorias relativas aos CCD. Dá-se ênfase à Teoria Sinativa do Desenvolvi-

mento de Heidelise Als, de 1882, que se baseia no pressuposto de que o desenvolvimento do 

cérebro do RN ocorre numa sequência sucessiva, e com uma relação dinâmica entre os subsis-

temas de funcionamento (autónomo, motor, estado sono-vigília, estado atenção-interação, e es-

tado de autorregulação), e que estes subsistemas são fortemente influenciados pela interação do 

RN com o ambiente externo (0Als, 1986, 2015). Esta abordagem de cuidados exige a observa-

ção do comportamento do RN, analisando o estado de organização versus desorganização, mi-

nimizando os estímulos nocivos e individualizando a estimulação com base nas respostas fisi-

ológicas (Sousa et al., 2016). Assim, de acordo com esta teoria, os CCD consistem em provi-

denciar um ambiente de cuidados devidamente estruturado que apoie e facilite a estabilização, 

organização, recuperação e desenvolvimento do RNP e/ou criticamente doente e sua família 

(Constante, 2017; Ferraz, 2017a; Sousa et al., 2016). 

Neste âmbito, foi concebido o “Programa Individualizado de Cuidados Desenvolvimentais 

e de Avaliação do RN” (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 

– NIDCAP) (Als & Gilkerson, 1997; Gaspardo et al., 2010; Santos, 2011). Este programa de 

intervenção neonatal, adaptado ao padrão funcional e neurocomportamental do RNP, tem como 

elementos-chave: a coordenação, a avaliação, o meio ambiente tranquilo, a consistência nos 

cuidados colaborativos, o agrupamento dos cuidados, o posicionamento adequado, as oportu-

nidades para o contacto pele-a-pele, o suporte individualizado para a alimentação, e o conforto 

para a família. É lhe reconhecido benefícios no bem-estar do RN e família, associando-se tam-

bém a diminuição dos custos hospitalares. Este é adotado em duas UCIN portuguesas (Constan-
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te, 2017; Ferraz, 2017a). 

Alicerçado na Teoria Sinativa do Desenvolvimento, surgiu o “Modelo Universo dos Cui-

dados para o Desenvolvimento”, desenvolvido por Gibbins, Hoath, Coughlin, Gibbins e Franck 

em 2008, sendo que decorre do conhecimento de Enfermagem e permite analisar criticamente 

as dimensões dos cuidados desenvolvimentais. Este, retrata um ambiente de cuidados centrado 

no RN, sendo este um modelo de apoio ao desenvolvimento adequado à idade do RNP 

(Coughlin, 2014; Gibbins et al., 2008). De acordo com o mesmo, os cuidados para o desenvol-

vimento constituem um sistema dinâmico e complexo, em que o cérebro e o ambiente criam 

uma superfície de neurodesenvolvimento partilhada, a pele, que é considerada o ponto-chave 

para todas as interações que o RN estabelece com o ambiente. Este modelo é representado de 

forma semelhante a um sistema solar, tal como demonstrado na figura 1, retratando um ambi-

ente de cuidados centrado no RN.  

 

 

O RN é aqui representado no centro do modelo e, em redor, a representar as necessidades 

deste estão os planetas. A envolver os planetas está a família, representando o CCF, 

caracterizando a interação do RN com o ambiente familiar e reconhecendo o papel crucial deste

Fonte: (Coughlin, 2014) 

Figura 1 - Modelo Universo de Cuidados para o Desenvolvimento 

 

Figura 2 - Modelo Universo de Cuidados para o Desenvolvimento 
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na experiência do RN, bem como a influencia que tem na prestação de cuidados, enfatizando a 

premissa de que a família é parceira nos cuidados. Os profissionais de saúde encontram-se a 

envolver o RN, as suas necessidades e a família, representado uma órbita protetora (Coughlin, 

2014; Gibbins et al., 2008; Sousa et al., 2016). A órbita mais externa representa o ambiente 

terapêutico, sendo composto por elementos físicos, humanos e organizacionais (Ferraz, 2017a). 

Tendo por base este modelo, Coughlin, Gibbins e Hoath, em 2009, estabeleceram cinco 

medidas centrais no cuidado ao RN: ambiente terapêutico; prevenção, avaliação e gestão da dor 

e stress; proteção do sono; suporte ao desenvolvimento das atividades de vida diária adequadas 

à idade, onde se inclui o posicionamento, integridade cutânea e alimentação oral; e o CCF 

(Gibbins et al., 2010). Todas estas medidas preveem orientações no cuidado ao RN na sua 

perspetiva holística. 

Em 2013, Altimier e Phillips, desenvolveram o “Modelo de Cuidados Centrados no 

Desenvolvimento Neonatal”, cujo objetivo dos cuidados é promover o adequado 

desenvolvimento e prevenir alterações físicas, comportamentais e neurológicas, utilizando 

estratégias para suportar a criação de conexões neuronais ideais. Para tal, reiteram que os 

cuidados para o desenvolvimento são baseados em sete medidas neuroprotetoras, como 

representado na figura 2: ambiente; parceria com as famílias; posicionamento e manipulação; 

minimização do stress e da dor; proteção da pele; proteção do sono; e otimização da nutrição 

(Altimier & Phillips, 2013). 

Fonte: (Altimier & Phillips, 2013) 

Figura 2 - Modelo de Cuidados Centrados no Desenvolvimento Neonatal 
 

Figura 4 - Modelo de Cuidados Centrados no Desenvolvimento Neonatal 
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Os CCD incluem assim diferentes focos de atuação de Enfermagem, relacionados com as 

características imaturas do RNP. Entre outros, abrangem a realização e validação de um posi-

cionamento terapêutico correto, segundo todos os princípios e versatilidades nos diferentes de-

cúbitos, considerando a imaturidade dos diferentes sistemas fisiológicos do RNP (Sousa et al., 

2016). 

Apesar dos benefícios de uma prática baseada nos cuidados desenvolvimentais, e de muitas 

Unidades já desenvolverem, efetivamente, práticas de CCD, esta mantém-se uma prática incon-

sistente, com falta de sustentação do ponto de vista da conceção (Coughlin, 2017).  

Ainda neste âmbito e a corroborar com o referido, Ferraz (2017a) que desenvolveu um 

estudo sobre a realidade portuguesa relativa aos CCD, nomeadamente sobre a frequência da 

aplicação das medidas centrais dos CCD ao RNP em UCN do Serviço Nacional de Saúde e que 

procurou verificar a existência ou não de relação entre a frequência da aplicação destas medidas 

e as variáveis institucionais, constatou que em muitas Unidades a maioria das práticas de CCD 

“são ainda inconsistentes e com falta de sustentação do ponto de vista da conceção” (p.123). 

Este foi o único estudo identificado, até à data, sobre a realidade portuguesa, sendo que dos 

seus resultados ressalva-se aqui o facto de nas suas conclusões apontar que a formação em CCD 

e a existência de um programa/protocolo específico de CCD nas UCN são elementos essenciais 

que permitem dar consistência às práticas de CCD, traduzindo-se em maior proximidade às 

melhores práticas baseadas em evidências. 

 

1.3.1 Posicionamento terapêutico – Intervenção neuroprotetora 

As características do RNP, nomeadamente a sua imaturidade neurológica, hipotonia e força 

diminuta, levam-no a adotar uma posição corporal de extensão o que, para além de inibir a 

autorregulação, tem consequências desenvolvimentais, como sejam distúrbios do tónus muscu-

lar, atraso no controlo postural e/ou défice de coordenação motora, colocando até obstáculos à 

sua sobrevivência (Altimier & Phillips, 2013; Sousa et al., 2016; Sweeney & Gutierrez, 2002). 

O desenvolvimento motor, o controlo postural e a integridade sensoriomotora são fundamentais 

para o desenvolvimento neurológico e cognitivo, a curto e a longo prazo, pelo que deste modo, 
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o apoio no posicionamento deve ser encarado como uma boa prática de cuidados ao RN e uma 

medida neuroprotetora essencial (Fonseca & Barros, 2016; Picheansathian et al., 2009; Sousa 

et al., 2016). 

O posicionamento terapêutico, parte integrante dos CCD, representa um exemplo paradig-

mático de uma intervenção autónoma de Enfermagem, de simples execução e um cuidado não 

invasivo, sem custos associados e de reconhecido valor, interferindo nas funções fisiológicas e 

otimizando os resultados do desenvolvimento e crescimento, com impacto imediato e a longo 

prazo. Representa um dos cuidados de Enfermagem que mais precocemente se pode instituir e, 

enquanto estratégia de apoio ao desenvolvimento, tem sido sustentado por uma crescente pro-

dução científica (Altimier & Phillips, 2013; Ceylan & Keskin, 2020; Charafeddine et al., 2018; 

Coughlin, 2017; Jeanson, 2013; Khatony et al., 2019; Madlinger-Lewis et al., 2014; Painter et 

al., 2019).  

Define-se como a tentativa de replicação do apoio contido e harmonioso do útero materno, 

considerando que este é o ambiente idílico para o desenvolvimento, onde o RN está envolto em 

limites seguros, que lhe permitem a flexão e o movimento ativo com retorno à flexão, mantendo 

a orientação à linha média (Hunter, 2010; Sousa et al., 2016). Permite proporcionar suporte 

postural e de movimento, e consequentemente otimizar o desenvolvimento músculoesquelético 

e promovendo o desenvolvimento de respostas adaptativas consideradas desejáveis e semelhan-

tes a um RN saudável (Altimier & Phillips, 2016; Sousa et al., 2016).  

Fonseca e Barros (2016) reforçam que o “posicionamento terapêutico é um cuidado de 

Enfermagem que deve ser valorizado pelos profissionais, assumindo-se como uma prioridade 

e preocupação constantes” (p. 185). Mais advogam que deve ser valorizado como parte inte-

grante dos cuidados ao RN, para que este consiga por meio de contenção corporal obter e manter 

padrões de organização, ajudando-o a estabilizar e a melhorar a sua recuperação. Associa-se à 

prevenção de sequelas, contribuindo para um desenvolvimento saudável e harmonioso, tra-

tando-se, por conseguinte, de uma intervenção de Enfermagem capaz de produzir ganhos em 

saúde para o RNP.   
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Com base nos pressupostos do posicionamento fetal, foram definidos os indicadores de 

posicionamento adequado: ombros ligeiramente fletidos; braços fletidos com as mãos a tocar 

na face; ancas alinhadas e suavemente fletidas; joelhos, tornozelos e pés alinhados e suavemente 

fletidos; cabeça posicionada na linha média com um ângulo inferior a 45º (para a esquerda ou 

direita) em relação à linha média; e pescoço neutro, cabeça ligeiramente fletida para a frente 

próxima dos 10º (Coughlin et al., 2010; Philips, 2018).  

Não obstante, esta intervenção deve seguir uma avaliação criteriosa, a ser realizada respei-

tando a individualidade e necessidades específicas de cada RNP, considerando o quadro clínico 

e exigindo simultaneamente ao enfermeiro uma reflexão constante sobre os benefícios especí-

ficos para cada situação. O respeito pelo quadro clínico está estritamente relacionado com a 

influência desta intervenção nos vários sistemas do RN, considerando que diferentes posicio-

namentos têm efeitos diferentes sobre o RNP, quer em termos de funções fisiológicas e parâ-

metros vitais, quer no desenvolvimento neurológico e motor (Altimier & Phillips, 2016; 

Picheansathian et al., 2009).  

No que concerne à introdução dos estímulos sensoriais, o posicionamento terapêutico re-

presenta uma intervenção particularmente importante, permitindo promover a construção de 

competências de desenvolvimento esperadas para idade gestacional, favorecendo a organização 

comportamental do RN vulnerável (Sousa et al., 2016).  

Neste âmbito, é reconhecida a importância desta intervenção relativamente às particulari-

dades do sistema neurológico: devido à estreita relação do sistema tátil com o sistema nervoso 

central, este sistema tem um papel vital no desenvolvimento do RNP, sendo que a contenção e 

a criação de limites proporcionam segurança, organização comportamental e satisfação emoci-

onal; considerando a importância do odor materno na autorregulação e na experiência alimen-

tar, a colocação de uma fralda de pano com odor da mãe em redor do RN ou a contê-lo, além 

de proporcionar a criação de limites, estimula a autorregulação; a competência de audição é 

essencial para o desenvolvimento do sentido de orientação, comportamento de alerta, aprendi-

zagem, influenciando a longo prazo o desenvolvimento da linguagem, pelo que é fundamental 

adequar os sons e ruídos que rodeiam o RNP de acordo com a idade gestacional e, neste sentido, 

deve considerar-se que os decúbitos laterais protegem o RNP de estímulos sonoros excessivos; 

consoante a idade gestacional, os cuidados a ter com o sistema visual serão diferentes e assim,
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até às 37 semanas deverá haver o privilégio do decúbito ventral no sentido de proporcionar 

melhor proteção visual, bem como deverão ser considerados os decúbitos laterais após as 37 

semanas uma vez que permitem maior estimulação visual (Sousa et al., 2016). 

A integração desta intervenção no cuidado ao RNP tem comprovadamente um papel im-

portante na diminuição de sequelas neurológicas, influenciando o desenvolvimento de vias neu-

ronais e facilitando a organização do sistema nervoso central e a organização neurocomporta-

mental, através redução de comportamentos de stress e agitação que estão na base da instabili-

dade fisiológica (Charafeddine et al., 2018; Fonseca & Barros, 2016; Painter et al., 2019). 

O posicionamento terapêutico facilita a obtenção de padrões de crescimento e desenvolvi-

mento normais; propicia o alinhamento postural e consequentemente evita o desenvolvimento 

de posturas anormais; promove a modelagem da cabeça e previne deformações como o achata-

mento da cabeça; diminui os períodos de choro e de gasto energético desnecessário, bem como 

melhora os padrões de sono; promove a estabilidade fisiológica e regulação térmica; promove 

a integridade da pele; promove o conforto e a exploração sensorial e do ambiente envolvente, 

proporcionando exposição adequada a estímulos propriocetivos, táteis e visuais, bem como fa-

cilita a participação do RN na experiências sensoriomotoras normais; facilita interações positi-

vas pais-RN (Altimier & Phillips, 2016; Charafeddine et al., 2018; Fonseca & Barros, 2016; 

Hunter, 2010; Jeanson, 2013; Monterosso et al., 2002; Soares & Santos, 2020). 

Para além do referido, diferentes estudos têm comprovado que promove a função respira-

tória, afetando positivamente a relação entre as trocas gasosas e a relação ventilação/perfusão 

(Altimier & Phillips, 2016; Fonseca & Barros, 2016; Picheansathian et al., 2009; Soares & 

Santos, 2020; Sousa et al., 2016). Tem também uma correlação positiva com o desempenho e 

desenvolvimento da função gastrointestinal, nomeadamente promovendo a diminuição dos re-

síduos gástricos, maior absorção de nutrientes, favorecimento da tolerância alimentar e da efi-

cácia no desempenho alimentar (Ceylan & Keskin, 2020; Khatony et al., 2019; Özdel & Sarı, 

2020; Pickler et al., 2020).  

Não obstante à demonstração e reconhecimento da importância de promover um adequado 

posicionamento para a saúde e bem-estar, desenvolvimento e crescimento harmonioso do RN, 

na prática ainda se verifica a inconsistência das práticas de Enfermagem relacionadas com o 
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posicionamento terapêutico (Charafeddine et al., 2018; Coughlin et al., 2010; Painter et al., 

2019). 

O estudo sobre a realidade portuguesa relativa aos CCD, realizado por Ferraz (2017a), e já 

supramencionado, obteve também conclusões sobre a prática incongruente do posicionamento 

do RN, concluindo que esta uma prática não uniformizada ou padronizada em Portugal, sendo 

das práticas de CCD mais inconsistentes. A autora verificou que, contrariamente ao que é en-

tendido como as melhores práticas, o RN raramente é contido para monitorização do peso e 

para tomar banho, assim como só às vezes são cumpridos os pressupostos de um adequado 

posicionamento terapêutico, o que refere ser preocupante atendendo ao papel fulcral desta in-

tervenção na saúde e bem-estar do RNP. Afirma verificar-se inconsistência na adequação dos 

posicionamentos à idade gestacional, e que esta é uma área bastante problemática dos CCD, 

sendo imperiosa a implementação de medidas padronizadas, sistematizadas e uniformes neste 

âmbito.  

Ferraz (2017a) conclui que, pelos seus resultados e à luz das evidências, “o posicionamento 

do RNP é uma área prioritária de investimento profissional, exigindo maior atualização de co-

nhecimentos, mais formação e treino para a uniformização das melhores práticas” (p. 104). 

Assim, no que respeita a esta medida, sugere a criação de um conjunto de diretrizes/protocolo 

de posicionamento adequado do RNP, que inclua os cuidados a ter durante a prestação de cui-

dados, a par com a formação em serviço. Também Charafeddine et al. (2018) e Painter et al. 

(2019) deixam claro que a formação da equipa é um passo essencial para o sucesso de práticas 

de posicionamento que apoiem o neurodesenvolvimento, apontando a necessidade de sensibi-

lizar os profissionais para uma prática mais sistemática destes cuidados, investindo na formação 

nas equipas. 

Para apoiar uma prática baseada na evidência, com repercussões para a definição de resul-

tados sensíveis aos cuidados de Enfermagem e indicadores de boas práticas, dando visibilidade 

às intervenções autónomas do enfermeiro, e tendo por base objetivos educacionais, de avaliação 

e de uniformização de procedimentos, visando padronizar as melhores práticas de posiciona-

mento do RNP, foi concebida a escala de avaliação do posicionamento infantil Infant Position 

Assessment Tool [IPAT] (Coughlin et al., 2010; Cruz, 2018).
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Esta escala constitui uma ferramenta de relevo para a prática de cuidados promotora do 

desenvolvimento, sendo utilizada nas UCIN para avaliar o posicionamento do RN e a necessi-

dade de reposicionamento uma vez que, ao ser um instrumento padronizado, permite uma ob-

servação especifica e dirigida de acordo com os indicadores de posicionamento adequados o 

que, consequentemente, permite uniformizar procedimentos, com expoente máximo na otimi-

zação dos benefícios do posicionamento terapêutico (Philips, 2018). 

A IPAT contempla seis indicadores de avaliação, que são: cabeça; pescoço; ombros; mãos; 

ancas; e joelhos/ tornozelos/ pés. É através da interpretação das imagens da escala que é possí-

vel avaliar o posicionamento nestas seis áreas corporais, com pontuações cumulativas que va-

riam de zero a doze pontos. No total cumulativo, o posicionamento é considerado ideal quando 

se obtêm doze pontos, sendo que pontuação entre nove e onze é considerada aceitável, e inferior 

ou igual a oito implica o reposicionamento do RN, garantindo contenção, flexão e alinhamento 

corporal adequados. No que respeita ao posicionamento classificado como aceitável, este en-

globa assimetrias de posicionamento frequentemente necessárias pela presença de dispositi-

vos/tecnologia, como sejam cateteres arteriais ou drenos, assim como qualquer assimetria do 

posicionamento dos braços ou pernas deverá ser classificado com 1 ponto (Philips, 2018).  

Incluir a IPAT na prática de cuidados em UCIN tem impacto tanto na continuidade como 

na avaliação dos cuidados prestados, permitindo padronizar e uniformizar estas práticas, o que 

proporciona inevitáveis ganhos em saúde, revelando-se uma aliada na fomentação dos CCD 

(Spilker et al., 2016). Tal, confere consistência na adoção e aplicação de práticas de posiciona-

mento terapêutico, revelando-se eficaz e com resultados favoráveis em termos de consistência 

na definição de posicionamento ideal e da prática de posicionamento terapêutico, influenciando 

os resultados do desenvolvimento do RNP. A avaliação do posicionamento através desta escala 

e a transmissão dos resultados à equipa, é descrita como a forma mais eficaz de melhorar a 

consciência desta intervenção e melhorar a consistência dos cuidados (Altimier & Phillips, 

2016; Cruz, 2018; Jeanson, 2013; Philips, 2018). 

Esta ferramenta, que está em fase final do processo de validação para a população neonatal 

portuguesa, está já traduzida para português, e inclusive já é utilizada em UCIN portuguesas 

enquanto recurso para a sistematização e uniformização da prática de posicionamento terapêu-

tico (Cruz, 2018). Apresenta-se no Anexo I a versão traduzida para Português da IPAT. 
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1.4 Os Cuidados Centrados no Desenvolvimento na Resposta às Transições De-

correntes de um Nascimento Prematuro: Teoria das Transições de Afaf Meleis 

As transições pertencem ao domínio da disciplina de Enfermagem quando se relacionam 

com a saúde e a doença ou quando as suas respostas são manifestadas por comportamentos 

relacionados com a saúde e/ou processos de vida, sendo que a intervenção de Enfermagem tem 

como expoente máximo facilitar as transições dirigidas para a saúde, perceção de bem-estar, 

mestria, nível de funcionamento e conhecimento (Meleis, 2010; Meleis & Trangenstein, 1994). 

Afaf Meleis desenvolveu uma teoria de médio alcance que se centra nas experiências de 

transição vividas pela pessoa, proporcionando uma visão interpretativa das mesmas, ancorando-

se em teorias prévias e conduzindo a avanços importantes. De acordo com  Meleis (2010), o 

conceito de transição refere-se à passagem de uma fase da vida, condição ou estado para outro, 

subjacente a uma mudança no estado de saúde e no modo de viver, com reorientação e redefi-

nição no desempenho do papel nas relações, sendo um conceito multidimensional. Este modelo 

teórico oferece uma visão mais coerente e integradora da pessoa. 

O modelo explicativo da teoria de Meleis descreve a natureza da transição (tipo, padrão e 

propriedades), as condições da transição (facilitadoras e inibidoras), e os padrões de resposta 

(indicadores de processo e de resultado) comuns aos processos de transição e que orientam as 

terapêuticas de Enfermagem, também elas inclusas nesta Teoria enquanto condição o essencial 

para o sucesso das transições de vida (Meleis, 2010). 

Importa realçar que, relativamente ao tipo de transição, esta pode ser: situacional, que acon-

tece quando a situação exige a definição ou a redefinição de papéis, podendo incluir alteração 

na dinâmica familiar; de desenvolvimento, que está associada a eventos do ciclo vital; de saúde-

doença, que está relacionada com a mudança no papel que a pessoa desempenha resultante de 

alterações abruptas da condição de saúde, relacionada com a mudança de um estado saudável 

para um estado de doença crónica ou o agravamento da condição de saúde; e ainda organizaci-

onal, que se relaciona com mudanças a nível do ambiente (social, político, económico e/ou 

intra-organizacional), ao nível da estrutura e dinâmica das organizações (Meleis, 2010; Sousa 

et al., 2016).
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Quanto ao padrão, as transições podem ser únicas ou múltiplas, sendo que estas últimas 

podem ser simultâneas ou sequenciais, relacionadas ou não relacionadas entre si. Relativamente 

às condições de transição, facilitadoras e inibidoras, estas podem ser pessoais, de âmbito comu-

nitário ou da sociedade, com relação entre si e relacionadas com a perceção individual, a expe-

riência e significado atribuído às situações de saúde e doença, de acordo com as crenças cultu-

rais, valores e atitudes, condição socioeconómica e nível de conhecimento. Os padrões de res-

posta à transição, comportam indicadores de processo, como seja o sentir-se ligado, a interação, 

o sentir-se localizado e situado, o desenvolvimento de confiança e de adaptação através de es-

tratégias de coping, sendo que os padrões de resposta comportam também indicadores de resul-

tado, sendo estes a mestria e a integração fluída da identidade (Meleis, 2010). 

Para o sucesso de uma transição, a Enfermagem intervém de forma única. As intervenções 

de Enfermagem procuram tornar a pessoa menos vulnerável e facilitam o sucesso das transi-

ções, objetivando transversalmente o bem-estar e a saúde, sendo estes indicadores de uma tran-

sição bem-sucedida (Meleis, 2010). 

O nascimento de um RN envolve diversas mudanças e adaptações inerentes ao processo de 

parentalidade. A isto, perante um nascimento prematuro, acresce a condição de imprevisibili-

dade, o stress e os desafios impostos decorrentes da incerteza da sobrevivência de um RN frágil 

e imaturo, pelo que estes pais se encontram a vivenciar um processo que se traduz pelas transi-

ções do tipo situacional e de desenvolvimento. Não obstante, o RNP, pela sua imaturidade fisi-

ológica e anatómica e o contacto imaturo com o mundo extrauterino, ao que se soma a necessi-

dade de hospitalização e os compromissos daí decorrentes, remete para um processo coerente 

com transições do tipo de desenvolvimento e de saúde-doença (Meleis et al., 2000; Sousa et al., 

2016). 

A partir do Modelo “O Universo dos Cuidados para o Desenvolvimento”, que se alicerça 

nos CCF, as intervenções de Enfermagem devem ser planeadas considerando os tipos de tran-

sição vivenciadas pelo binómio, pelo que o enfermeiro na sua intervenção considera o RN e os 

pais, enquanto entidades distintas, mas que se relacionam entre si, “sendo os seus laços funda-

mentais para que o processo de transição seja bem-sucedido para ambos” (Sousa et al., 2016, 

p. 168).
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Assim, como forma de dar resposta aos dois tipos de transição vivenciadas pelos pais e às 

necessidades subsequentes, a intervenção consiste no apoio ao processo de adaptação à paren-

talidade, sendo que a transição para a parentalidade pode enquadrar-se na tipologia de desen-

volvimento e situacional, podendo estar associada à necessidade de adaptação às diferentes fa-

ses de desenvolvimento do RNP ou pode surgir da necessidade de lidar com a complexidade 

inerente ao nascimento do RNP, exigindo a mudança de papéis e a redefinição da identidade 

parental para que a transição aconteça com sucesso (Meleis et al., 2000; Sousa et al., 2016). No 

mesmo sentido, o RNP, que também vive dois tipos de transição, a de desenvolvimento e de 

saúde-doença, carece da intervenção de Enfermagem, que passa pela adoção de CCD, respon-

dendo às necessidades que apresenta em termos de desenvolvimento e de crescimento, sendo o 

cuidado de Enfermagem realizado objetivando o desenvolvimento saudável do RN e da paren-

talidade positiva, bem como a obtenção de sucesso nestas diferentes transições que experiencia 

(Sousa et al., 2016).  

A Teoria das Transições de Meleis aplicada aos conceitos da filosofia dos CCD está repre-

sentada pela figura 3. 

Relativamente às intervenções de Enfermagem, neste âmbito destaca-se a realização e va-

lidação de um posicionamento terapêutico correto, de acordo com os princípios preconizados, 

considerando as versatilidades, efeitos e vantagens dos diferentes decúbitos perante a imaturi-

dade dos diferentes sistemas fisiológicos do RNP, sendo que esta terapêutica facilita a transição 

do RN que sai prematuramente do ambiente protetor conferido pelo útero materno, para um 

ambiente hiperestimulante e que é fonte de stress, pelo que contribui positivamente para a tran-

sição de um ambiente uterino para a iatrogenia ambiental da UCIN (Meleis et al., 2000; Sousa 

et al., 2016). 
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SITUACIONAL 

 

TEORIA DAS TRANSIÇÕES 

 DESENVOLVIMENTO SAÚDE-DOENÇA 

 

CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Modelo de Cuidados Centrados no  

Desenvolvimento Neonatal 
 

 

Cuidado Centrado na Família 
 

RNP: 
- Problemas de saúde e sociais por contacto 
imaturo com a vida extrauterina; 
-Imaturidade anatomofisiológica e suas reper-
cussões desenvolvimentais; 
-Necessidade de cuidados hospitalares -procedi-
mentos e ambiente gerador de stress – conse-
quências no seu estado de organização. 

PAIS: 
- Mudança de papéis inerente à parentali-
dade; 
- Nascimento de um RNP – sentimentos e 
emoções de falha, culpa e stress; 
- Confronto com o RN real; 
- Redefinição da identidade parental; 
- Hospitalização do RN. 
 

Cuidados/Intervenções de Enfermagem: 
-Apoiar o processo de transição e adaptação à 
parentalidade; 
-Esclarecer e fornecer informações acerca do 
RNP 
- Incentivar a expressão de sentimentos, expec-
tativas e receios; 
-Integrar os pais nos cuidados, capacitando-os, 
negociando, motivando-os e aumentando a sua 
autonomia; 
- Promover a interação pais-RN, promovendo 
uma vinculação positiva. 
 

Cuidados/Intervenções de Enferma-
gem: 
-Monitorização e avaliação do RNP; 
- Cuidados de suporte à vida e de con-
forto; 
- Cuidados à pele e termorregulação; 
- Posicionamento terapêutico; 
- Controlo ambiental; 
-Interação pais-RN.  
 

Desenvolvimento saudável do RNP e 
parentalidade positiva 

Transições bem-sucedidas 
 

Figura 3 - Teoria das Transições aplicada aos Cuidados Centrados no Desenvolvimento 
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2. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

No capítulo que agora se inicia descrevemos o PI em Enfermagem desenvolvido ao longo 

do Estágio Final, intitulado “Posicionar para Desenvolver: O Posicionamento Terapêutico do 

Recém-Nascido numa UCIN”. Este, subordinado à temática do posicionamento terapêutico en-

quanto estratégia promotora do desenvolvimento e intrínseca aos CCD, insere-se na linha de 

investigação “Necessidades em Cuidados de Enfermagem em Populações Específicas”. Para a 

sua elaboração recorremos à MP. 

De acordo com Ruivo et al. (2010), a MP tem como objetivo principal centrar-se na reso-

lução de problemas, pressupondo uma relação entre o saber e a experiência, assumindo-se como 

uma metodologia reflexiva, que tem o seu suporte e fundamento no conhecimento teórico para 

aplicação na prática. Constitui-se como uma ponte entre a teoria e prática, permitindo a reali-

zação de um PI aplicado à realidade e contexto hospitalar, integrando as necessidades da popu-

lação e desenvolvendo estratégias e ações para que se criem respostas de qualidade, eficazes, 

que satisfaçam essas necessidades e, assim, se obtenham ganhos em saúde. 

Com vista ao atingir dos seus objetivos, a MP assume características fundamentais, como 

sendo a intencionalidade, iniciativa e autonomia, autenticidade, complexidade e incerteza, 

tendo ainda um caráter prolongado e faseado, edificando-se ao longo de cinco fases distintas: 

elaboração do diagnóstico de situação; planificação das atividades, meios e estratégias; execu-

ção das atividades planeadas; avaliação; e divulgação dos resultados obtidos (Ruivo et al., 

2010). 

O PI adiante descrito foi desenvolvido no decorrer de todo o Estágio Final, sendo que para 

a construção usufruímos de oportunidades e contributos dos três locais onde este Estágio se 

desenvolveu. Transversalmente a todos os contextos que perfazem o Estágio Final, a premissa 

foi intervir visando a valorização do potencial do posicionamento, enquanto intervenção autó-

noma de Enfermagem, na promoção do desenvolvimento, bem-estar e conforto do RN, criança, 

jovem e família. Contudo, devido às realidades e necessidades distintas dos diferentes locais, 

foram definidas estratégias específicas para cada contexto. 
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Em consonância com o âmbito da prestação de cuidados da UCIN, a operacionalização 

deste PI, cuja abordagem procura contribuir para a melhoria continua dos cuidados, teve foco 

no estágio que decorreu nesta Unidade, detendo como objetivo primordial promover práticas 

uniformizadas no que respeita ao posicionamento terapêutico do RNP, recorrendo a instrumen-

tos que apoiem e orientem a intervenção. Assim, os próximos sub-capítulos são referentes à 

operacionalização do PI em contexto de UCIN.  

Salienta-se, ainda assim, que no SUP e na UCSP, foram também desenvolvidas atividades 

e deixados contributos subordinados à temática deste PI, sendo que para ambos os serviços se 

construíram instrumentos que permitem a atuação uniformizada da equipa de Enfermagem na 

promoção do desenvolvimento, bem-estar e conforto, considerando a singular importância que 

o posicionamento confere para tal, proporcionando ganhos em saúde. O desenvolvimento destas 

é adiante exposto em capítulo próprio, referente à reflexão sobre o percurso de estágio. 

Suportados pelo conhecimento teórico, elencado no anterior capítulo e onde surge refor-

çada a relevância do posicionamento terapêutico no âmbito dos cuidados de saúde ao RN e 

família, bem como surge sublinhada a importância da intervenção do enfermeiro neste contexto 

de intervenção, desenvolveu-se o PI infraexposto guiado pela MP. Deste modo, procede-se nos 

próximos subcapítulos à descrição e análise de cada uma das fases que estruturam a MP e apli-

cadas ao PI desenvolvido, estando organizado do seguinte modo: diagnóstico de situação; de-

finição de objetivos; planeamento de atividades, meios e estratégias; execução das atividades 

planeadas; e avaliação. 

 

2.1 Diagnóstico de situação 

De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro, inserido no Estatuto da OE (2015), 

e expresso no Artigo 80°., o enfermeiro assume o dever de “conhecer as necessidades da popu-

lação e da comunidade onde está inserido” (p. 54), sendo também elencado no Artigo 88°. que 

assume o dever de “analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas que 

mereçam mudança de atitude” na procura da excelência profissional (p. 91). 



 
 

dez-21 | Página 40 
 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

O diagnóstico de situação diz respeito à primeira etapa da MP e, de acordo com Ruivo et 

al. (2010), aponta para a preparação de um “mapa cognitivo sobre a situação-problema identi-

ficada” (p. 10). Aqui “definem-se os problemas quer quantitativamente quer qualitativamente, 

estabelecendo-se as prioridades e indicando-se as causas prováveis” (p. 11). Este é um processo 

dinâmico, contínuo e com atualizações constantes, que tem um papel justificativo das atividades 

realizadas, sendo que serve de comparação no momento da avaliação. 

De acordo com Ruivo et al. (2010), para a sua concretização são vários os métodos ao 

dispor de forma a identificar a validade do problema que se pretende dar resposta: entrevista, 

questionário e análise SWOT são alguns exemplos. À utilização dos métodos está implícita a 

observação “do contexto e das pessoas, todos os intervenientes e atividades, sendo o ponto de 

partida para a sua correta e fiável utilização” (p. 13). Podem observar-se comportamentos dire-

tamente e serem usados instrumentos para a avaliação e registo dos mesmos (Carvalho, 1993, 

citado por Ruivo et al., 2010). Com estes define-se o problema e, para a sua formulação podem 

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

ridade e estabilidade (…), investigações anteriores e problemas anteriores” (p. 12), existindo 

também uma componente pessoal, pois cada enfermeiro, decorrente da sua prática diária na 

prestação de cuidados, identificará problemas distintos. O problema marca assim o início da 

elaboração de um projeto. 

A escolha da temática aqui subjacente emerge do interesse pessoal pela área e vontade de 

aprofundar conhecimentos, dada a relevância que assume na prestação de cuidados ao RN e 

família, sendo que se associa a isto a experiência profissional numa UCN. 

A par disto, e como ponto de partida para a formulação do problema, esteve a revisão bi-

bliográfica realizada, sendo que o enquadramento teórico que sustenta a pertinência e magni-

tude da temática foi anteriormente apresentado em capítulo próprio referente ao enquadramento 

concetual. Neste ficou patente não só o impacto que o posicionamento terapêutico tem no de-

senvolvimento do RN, mas também a inconsistência e inadequação das práticas de posiciona-

mento e, por conseguinte, a necessidade de promover a mudança de práticas, com base na evi-

dência e, investir em práticas uniformizadas, que permitam melhorar a consistência desta inter-

venção promotora do desenvolvimento, e consequentemente permitam melhorar a qualidade de 

vida do RN e família, valorizando.se com isto a intervenção de Enfermagem na melhoria da 
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qualidade dos cuidados e na promoção da saúde. 

Após esta identificação inicial do problema e validação com a Professora Orientadora, logo 

na primeira semana de estágio foi realizada uma reunião com a enfermeira-chefe e enfermeiras 

orientadoras e nesta foi realizada uma entrevista, não estruturada, a fim de dar a conhecer a 

temática e auscultar junto destas as necessidades sentidas neste âmbito e passiveis de interven-

ção para a melhoria da qualidade dos cuidados. De ressalvar que ambas as enfermeiras orienta-

doras são EEESIP e profissionais de referência na equipa, com mais de 20 e 30 anos de experi-

ência cada. Deste momento, constatámos o reconhecimento conferido à temática, na procura 

das melhores práticas de cuidados ao RN e família e verificámos a ausência de instrumentos de 

apoio à prática de cuidados atualizados que permitissem a uniformização das práticas de posi-

cionamento do RNP.  

A par disto, foi-nos dado a conhecer um projeto existente na Unidade, o NeoNurturing, 

que surge como um programa de sistematização de cuidados de Enfermagem centrados no neu-

rodesenvolvimento do RNP. Nesta Unidade, os cuidados para além de se basearem na filosofia 

de cuidados em pediatria, como sejam os CCF e Cuidados Não Traumáticos, fundamentam-se 

simultaneamente nos CCD. O NeoNurturing, enquanto referencial de melhoria das práticas no 

âmbito dos CCD, com foco na proteção e estimulação adequada dos sistemas sensoriais, con-

templa várias orientações para a atuação do enfermeiro, no entanto ainda não existe nenhuma 

dirigida para o posicionamento do RN. 

 Informalmente e sem guião pré-estabelecido, durante a prestação de cuidados, o tema do 

PI foi também debatido com diferentes elementos da equipa de Enfermagem. Das diversas con-

versas informais possíveis, obtiveram-se informações congruentes com o facto dos CCD serem 

uma verdadeira preocupação no cuidado diário ao RN e família. Constatou-se a importância 

que conferem ao posicionamento no cuidado ao RN, demonstrando motivação face à realização 

do projeto. De mencionar ainda que nestes momentos de partilha de experiências e saberes 

vários elementos de referência, como sejam EE, reconheceram a importância de práticas padro-

nizadas, assim como unanimemente evidenciaram ser pertinente a existência de um instrumento 

que apoie a prática de cuidados neste âmbito, permitindo orientar a intervenção e, consequen-

temente, valorizar o potencial do posicionamento enquanto cuidado neuroprotetor. 
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Realça-se aqui, que esta é uma equipa constituída por 34 enfermeiros, destes 22 apresenta 

pós-licenciatura, sendo que destes 15 são EEESIP e 7 são EE em Enfermagem de Saúde Ma-

terna e Obstétrica. Dos restantes elementos da equipa, 7 encontram-se à data de realização do 

estágio a frequentar uma pós-licenciatura e apenas 5 são enfermeiros de cuidados gerais, o que 

permite evidenciar que a equipa presta, maioritariamente, cuidados especializados ao RN e fa-

mília, subentendo-me uma preocupação com a melhoria contínua das práticas e valorização dos 

cuidados de Enfermagem no que respeita a ganhos em saúde e do papel preponderante da En-

fermagem na qualidade de vida do RN e família. 

Para completar o diagnóstico de situação, mais concretamente para a validação do pro-

blema, utilizámos como instrumento de diagnóstico uma grelha de observação, que permitiu 

uma observação planeada e sistematizada das práticas de posicionamento, tendo sido isto rea-

lizado através da IPAT, versão traduzida para português. Este constitui um método de observa-

ção direta, participante, realizada em contacto direto no contexto, sendo uma “metodologia 

muito adequada para o investigador apreender, compreender e intervir nos diversos contextos 

em que se move (…) abordagem utilizada quando o investigador está interessado na dinâmica 

de um grupo no seu meio” (Mónico et al., 2017, p. 727).  

Para a utilização, neste âmbito, da versão traduzida da IPAT, foi primeiramente solicitada 

autorização às autoras da tradução, cujo parecer foi favorável, conforme se comprova no Anexo 

II.  

Para além da autorização referida, a utilização da escala e a realização do projeto foi auto-

rizada pela Enfermeira-chefe do serviço, a quem foi solicitado parecer conjuntamente com a 

Professora Orientadora. Os enfermeiros da equipa tiveram conhecimento do projeto e da apli-

cação deste instrumento, bem como da possibilidade em recusar a participação, sendo que o 

anonimato e a confidencialidade dos participantes foram garantidos, bem como no que respeita 

aos RN não foram recolhidos quaisquer dados que permitissem a sua identificação, nem foi 

aplicada qualquer medida ou intervenção que influenciasse os cuidados prestados. 

A informação obtida pelas observações, guiada pelo instrumento suprarreferido, destinou-

se apenas a utilização neste projeto. Os dados obtidos foram sujeitos a tratamento estatístico 

com recurso ao programa Microsoft Office Excel®, sendo de seguida apresentados, revelando-
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se os resultados das 20 observações concretizadas, expondo as pontuações obtidas, de 0 a 2, por 

cada área corporal avaliada na IPAT, bem como os scores totais obtidos por observação. 
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Figura 4 - Distribuição das pontuações relati-
vas ao posicionamento dos ombros do RN 

Figura 5 - Distribuição das pontuações relativas 
ao posicionamento das mãos do RN 

Figura 6 - Distribuição das pontuações relativas 
ao posicionamento das ancas do RN 

Figura 7 - Distribuição das pontuações relativas 
ao posicionamento dos joelhos, tornozelos e pés 
do RN 
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Considerando o total cumulativo de cada posicionamento observado, 7 posicionamentos, 

que correspondem a 35% das observações, foram considerados inaceitáveis, uma vez que o 

somatório total das seis áreas corporais variou entre 4 e 8 pontos. Verificaram-se 9 posiciona-

mentos, ou seja 45% das observações, como aceitáveis, com scores totais a variar entre 9 e 11 

pontos. Apenas 4 posicionamentos, 20% das observações concretizadas, obteve 12 pontos e
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Figura 8 - Distribuição das pontuações relativas 
ao posicionamento da cabeça do RN 

Figura 9 – Distribuição das pontuações relativas 
ao posicionamento do pescoço do RN 

Figura 10 – Distribuição do somatório das pontuações relativas 
ao posicionamento global do RN 
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como tal, foram consideradas ideais.  

Os resultados obtidos transparecem uma prática de cuidados no que respeita ao posiciona-

mento terapêutico, não sistematizada e não consistente, confirmada pela grande variação nas 

pontuações obtidas e numa pequena percentagem de posicionamentos que reúne as condições 

ideais para o RNP. Estes resultados são assim congruentes com os de outros trabalhos do mesmo 

âmbito temático, que confirmam a inconsistência das práticas de posicionamento do RNP, bem 

como a desvalorização do potencial terapêutico do posicionamento do RN, na prática clínica e 

na formação (Coughlin et al., 2010; Ferraz, 2017a). 

Assim, validou-se o problema desde logo identificado: a inconsciência das práticas de En-

fermagem relacionadas com o posicionamento do RN, perante a ausência de instrumentos pro-

motores da uniformização da intervenção. Este diagnóstico de situação, aliado à descrita e jus-

tificada importância deste cuidado para o desenvolvimento do RNP, torna notória a necessidade 

de intervenção. De acordo com Ruivo et al. (2010), as necessidades decorrem da identificação 

do problema e envolvem as noções de causalidade pelo que, neste âmbito, emerge a necessidade 

de uniformizar as práticas de posicionamento terapêutico do RN, estabelecendo uma orientação 

para a atuação que permita a coesão na intervenção, orientando o cuidado com base na evidencia 

científica. 

Com base no diagnóstico de situação formulado, consideramos justificada a pertinência da 

temática a desenvolver, bem como justificada a magnitude das necessidades identificadas. Um 

PI a este nível culminará na “melhoria do enquadramento disciplinar e da sistematização do 

processo de cuidados para a consequente melhoria da qualidade do exercício” (Ferraz, 2017a, 

p. 25). 

 

2.2 Definição dos objetivos 

Após o diagnóstico de situação, que permitiu identificar um problema, recolher dados e 

identificar necessidades, importa definir os objetivos, direcionados para os resultados que se 

pretendem atingir e centrados na resolução do problema, “podendo incluir diferentes níveis que 



 
 

dez-21 | Página 46 
 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

vão desde o geral ao mais específico” (Mão de Ferro, 1999, citado por Ruivo et al., 2010, p. 

18). O mesmo autor, esclarece que os objetivos gerais dizem respeito à descrição dos resultados 

esperados, a competências amplas e complexas, e os objetivos específicos são “o resultado da 

subdivisão de um objetivo geral mais vasto, em aprendizagens mais elementares” (p. 18). 

Deste modo, após clarificação da problemática e contextualização da mesma, definiu-se o 

seguinte objetivo geral:  

• Promover práticas de posicionamento terapêutico uniformizadas no cuidado ao RNP. 

Nesta sequência, foram formulados os seguintes objetivos específicos:  

• Envolver a equipa de Enfermagem no desenvolvimento do PI; 

• Elaborar uma proposta de norma de atuação de Enfermagem, que permita a clarificação 

e uniformização das práticas de posicionamento terapêutico ao RNP;  

• Elaborar uma proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem no âmbito do 

posicionamento terapêutico do RNP; 

• Divulgar, aos enfermeiros da UCIN, os instrumentos desenvolvidos, com vista à imple-

mentação de práticas consistentes de posicionamento terapêutico do RNP. 

 

2.3 Planificação 

O planeamento corresponde à terceira fase de elaboração do projeto e nesta é elaborado um 

plano detalhado do mesmo, incluindo-se como parte integrante a projeção das atividades, es-

tratégias e meios a utilizar (Ruivo et al., 2010). Aqui inclui-se a calendarização das atividades 

definidas com o desenvolvimento de um cronograma que corresponde a uma representação 

gráfica do planeamento, sendo apresentadas as atividades a desenvolver ao longo do projeto, 

com ordem e limite temporal para realização, havendo fases que podem ser executadas em si-
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multâneo e de forma continua (Miguel, 2006, citado por Ruivo et al., 2010). 

Desta forma, e conforme apresentamos no Apêndice I, procedemos à elaboração do crono-

grama deste projeto. Esta representação gráfica auxilia na gestão do projeto e permite maior 

clareza e compreensão do planeamento (Miguel, 2006, citado por Ruivo et al., 2010). 

O início deste corresponde ao momento de edificação do projeto, coincidente com o início 

do Estágio Final e elaboração do Anteprojeto de Relatório, conducente com o Regulamento do 

Mestrado em Enfermagem do Instituto Politécnico de Beja e o qual foi submetido após parecer 

da Docente Orientadora e da responsável pela Unidade Curricular Estágio Final, seguindo de 

forma transversal ao longo de todo o percurso e culminando com a divulgação dos resultados, 

que diz respeito à entrega deste Relatório. 

Salienta-se o processo de pesquisa, transversal, e que proporciona inevitáveis contributos 

para o avanço da prática de Enfermagem, baseada em evidência e na procura incessante da 

excelência no exercício (Ruivo et al., 2010) 

Seguindo o definido por Ruivo et al. (2010), as atividades, estratégias e meios são parte 

integrante do planeamento, direcionando ao objetivo a atingir. De acordo com os mesmos au-

tores, as atividades são “o elemento de trabalho realizado no decurso de um projeto” (p. 20), 

sendo que as estratégias dizem respeito à utilização eficaz dos meios/recursos, derivando em 

grande parte das estratégias utilizadas no método de investigação científica, podendo ser refe-

rentes à pesquisa ou às capacidades individuais de cada membro da equipa. Os meios, corres-

pondem à “determinação de quais os recursos – pessoas, equipamentos, materiais – necessários 

(…) para a realização das atividades do projeto” (Miguel, 2006, citado por Ruivo et al., 2010, 

p. 21). 

Assim, a concretização de cada objetivo específico foi planeada, conforme se apresenta na 

tabela 1.  
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Tabela 1 – Atividades, estratégias e meios planeados para a UCIN 

Objetivo geral 

Promover práticas de posicionamento terapêutico, padronizadas e uniformes, no cuidado ao 

RNP  

Objetivo específico 

Envolver a equipa de Enfermagem no desenvolvimento do PI 

Atividades a 

desenvolver 
• Reunir com a enfermeira-chefe e enfermeiras orientadoras para apresentar 

o PI e identificar as necessidades neste âmbito; 

• Conhecer as práticas da equipa de Enfermagem no âmbito dos CCD, espe-

cificamente no que respeita ao posicionamento do RN; 

• Solicitar autorização à enfermeira-chefe para realização da observação das 

práticas de posicionamento da equipa de Enfermagem, através da escala 

IPAT;  

• Apresentar o PI à equipa de Enfermagem; 

• Observar as práticas de posicionamento terapêutico através da IPAT; 

• Reunir com a equipa de Enfermagem para promover a reflexão sobre a 

temática e para partilhar opiniões e estratégias de atuação sobre o posicio-

namento do RNP; 

• Propor a criação de um grupo de trabalho, constituído por elementos da 

equipa de Enfermagem, para dar continuidade ao projeto. 

Meios • Recursos humanos: Responsável pelo projeto; Enfermeira-chefe; Enfer-
meiras orientadoras; Equipa de Enfermagem da UCIN 

• Recursos materiais: Sala de reuniões; computador; internet; papel, cane-
tas; escala IPAT 

Objetivo específico 

Elaborar uma proposta de norma de atuação de Enfermagem, que permita a clarificação e 

uniformização das práticas de posicionamento terapêutico ao RNP  

Atividades a 

desenvolver 
• Realizar pesquisa bibliográfica; 

• Conhecer o padrão institucional para a elaboração de normas; 

• Elaborar a proposta de norma de atuação de atuação de Enfermagem no 

posicionamento do RNP; 



 
 

 
dez-21 | Página 50 

 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

• Apresentar a norma de atuação de Enfermagem produzida à enfermeira-

chefe e enfermeiras-orientadoras; 

• Reformular a norma de atuação realizada, consonante com as sugestões da 

enfermeira-chefe e enfermeiras-orientadoras; 

• Apresentar, informalmente, à equipa de Enfermagem a proposta elaborada; 

• Apresentar a proposta final do documento produzido à enfermeira-chefe e 

enfermeiras-orientadoras. 

Meios  • Recursos humanos: Responsável pelo projeto; Docente Orientadora; En-
fermeira-chefe; Enfermeiras orientadoras; Equipa de Enfermagem da 
UCIN. 

• Recursos materiais: computador; internet; livros, bases de dados científi-
cas e guidelines relativas à temática; material administrativo diverso; sala 
de reuniões. 

Objetivo específico 

Elaborar uma proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem no âmbito do posici-

onamento terapêutico do RNP   

Atividades a 

desenvolver 
• Realizar pesquisa bibliográfica; 

• Reunir, informalmente, com a equipa de Enfermagem, de modo a averiguar 

as principais lacunas no conhecimento no âmbito do posicionamento do 

RN 

• Estruturação do documento e apresentação às enfermeiras-orientadoras; 

• Produção da proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem no 

posicionamento terapêutico do RNP; 

• Apresentar à Enfermeira-chefe e enfermeiras-orientadoras a proposta de 

Guia Orientador da Prática de Enfermagem produzido; 

• Apresentar, informalmente, à equipa de Enfermagem a proposta de docu-

mento produzido. 

Meios  • Recursos humanos: Responsável pelo projeto; Docente Orientadora; En-
fermeira-chefe; Enfermeiras orientadoras; Equipa de Enfermagem da 
UCIN. 

• Recursos materiais: computador; internet; livros, bases de dados científi-
cas e guidelines relativas à temática; material administrativo diverso; sala 
de reuniões.  

49 
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Objetivo específico 

Divulgar, aos enfermeiros da UCIN, os instrumentos desenvolvidos, com vista à implemen-

tação de práticas consistentes de posicionamento terapêutico do RNP  

Atividades a 

desenvolver 
• Apresentar os instrumentos elaborados à enfermeira-chefe e enfermeiras-

orientadoras; 

• Enviar à enfermeira-chefe, através de correio eletrónico, os instrumentos 

desenvolvidos para posterior divulgação na equipa de Enfermagem e pos-

terior implementação. 

Meios  • Recursos humanos: Responsável pelo projeto; Docente orientadora; En-

fermeiras orientadoras; Equipa de Enfermagem da UCIN. 

• Recursos materiais: Computador; Internet. 

Foram considerados como possíveis fatores condicionantes ou limitadores do desenvolvi-

mento do projeto a falta de apoio e/ou adesão da equipa de Enfermagem da UCIN e, restrições 

e adversidades impostas pela pandemia de COVID-19, quer pelo desgaste físico e psicoemoci-

onal da equipa, quer no cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção. 

Durante todo o processo houve uma constante preocupação e respeito pelos demais prin-

cípios éticos, legais e normas deontológicas, conforme já supramencionado, dando cumpri-

mento às competências do EE que “Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área 

de especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia 

profissional” (OE, 2019, p. 4746). Este percurso, guiado pela MP, foi acompanhado e discutido 

não apenas com os responsáveis pelos serviços onde este Estágio aconteceu, mas também, e de 

forma permanente, com a Docente Orientadora. 

 

2.4 Execução 

De acordo com Ruivo et al. (2010) a fase de execução corresponde à operacionalização do 

que está projetado, “materializa a realização, colocando em prática tudo o que foi planeado” (p. 

23). Nesta fase “são esperados muitos resultados, nomeadamente em termos de aprendizagem,
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resolução de problemas e desenvolvimento de competências” (p. 24). 

Para o desenrolar desta etapa é crucial a procura de dados, informações e documentos que 

auxiliem na resolução do problema. Contribui para o seu desenvolvimento a observação direta, 

a realização de entrevistas, recolha e consulta de documentos, gravações áudio ou vídeo e re-

colha de objetos (Castro et al., 1993, citado por Ruivo et al., 2010). 

Deste ponto de partida, e como devidamente fundamentado no subcapítulo referente ao 

diagnóstico de situação, a procura de informações foi um passo essencial na consolidação do 

projeto, a par com a observação direta e entrevistas, o que viabilizou a identificação do pro-

blema e o reconhecimento da necessidade de promover práticas mais consistentes e uniformes 

no que respeita ao posicionamento terapêutico, dando cumprimento à premissa desta UCIN no 

que se refere aos CCD. 

Fortin (2009) afirma que a revisão bibliográfica acompanha todo o percurso de uma inves-

tigação. Neste sentido, e capacitando-nos para a intervenção baseada na evidência, permitindo-

nos deter conhecimentos avançados e, objetivando a qualidade na prestação de cuidados, a re-

alização de revisão bibliográfica foi contínua, durante todo o processo de edificação do PI, 

envolvendo livros e fontes eletrónicas, como sejam bases de dados científicas e de relevo no 

âmbito da saúde. 

Fazemos aqui referência ao artigo científico elaborado, artigo de Revisão Sistemática da 

Literatura, intitulado “A eficácia do posicionamento na promoção do desenvolvimento da fun-

ção gastrointestinal do recém-nascido prematuro: uma revisão sistemática”, cujo resumo se 

apresenta no Apêndice II. Este artigo será proposto para publicação na Revista Ibero-Americana 

de Saúde e Envelhecimento. Obedeceu à metodologia de revisão do Joanna Briggs Institute, 

nomeadamente as diretrizes preconizadas para as revisões sistemáticas e teve como objetivo 

primordial determinar as melhores evidências disponíveis relacionadas com a eficácia do posi-

cionamento enquanto intervenção promotora do desenvolvimento da função gastrointestinal do 

RNP, sendo que as suas principais conclusões evidenciam que esta é uma intervenção de En-

fermagem eficaz na otimização do desenvolvimento da função gastrointestinal do RNP, nome-

adamente na diminuição dos resíduos gástricos, maior absorção de nutrientes, no favorecimento 

da tolerância alimentar entérica e no desempenho alimentar, devendo assim ser
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encarada pelos Enfermeiros na prática de cuidados ao RNP como um cuidado efetivo e capaz 

de promover o harmonioso desenvolvimento do RNP. A sua realização, resultados obtidos e 

conclusões deram ênfase à pertinência do projeto em edificação. 

De acordo com Nogueira (2005), na fase de execução deve ser incitada a motivação dos 

participantes, envolvendo-os e promovendo que tenham um papel ativo na ação e no meio 

(citado por Ruivo et al., 2010). Ferraz (2017a), apontou também que a falta de incentivo e mo-

tivação profissional foram barreiras apontadas pelos enfermeiros para a prática de CCD. Cons-

cientes disto, procurámos envolver todos os Enfermeiros da UCIN, logo desde a fase de diag-

nóstico de situação, pois só com um compromisso geral é possível responder às necessidades e 

proporcionar uma melhoria sistemática na qualidade dos cuidados. 

Assim, e de modo a dar cumprimento ao objetivo específico “Envolver a equipa de Enfer-

magem no desenvolvimento do PI”, para além dos momentos formais de reunião com a enfer-

meira-chefe e enfermeiras orientadoras, onde se validou o diagnóstico de situação e se expôs 

para aprovação as atividades propostas, dando cumprimento aos requisitos éticos e legais, rea-

lizámos, informalmente, a apresentação da temática do PI à equipa de Enfermagem. Com isto 

objetivámos criar um ambiente favorável para a implementação e consolidação do projeto, pois 

só assim este se pode tornar parte integrante dos cuidados na Unidade. Do mesmo modo, pro-

curámos com isto que se sentissem incluídos e com abertura para a partilha de ideias e opiniões 

sempre que assim o considerassem, sendo que incluso à apresentação do projeto, incluímos a 

explicação das repercussões para o RN e família e dos ganhos em saúde conseguidos perante a 

consecução deste projeto. Ressalvamos que em consequência da situação pandémica, a forma-

ção em serviço e as reuniões de equipa estavam reduzidas em frequência e quanto ao número 

de elementos envolvidos, sendo que as únicas reuniões de equipa realizáveis eram as passagens 

de turno. Desta forma, para ultrapassar a situação, recorremos a reuniões e encontros informais, 

como sejam durante a prestação de cuidados e após os cuidados aquando da realização dos 

registos de Enfermagem. 

As reuniões informais foram encaradas como a forma possível para a partilha de ideias, 

opiniões e sugestões de melhoria para a consecução do projeto, valorizando no desenvolvi-

mento do mesmo os conhecimentos e a experiência profissional da equipa. Estas reuniões foram 

mantidas durante as várias fases de edificação do projeto, tendo sido, inclusive, de enorme
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relevância na elaboração e apresentação da proposta de Norma de Atuação de Enfermagem e 

da proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem. 

Outra atividade realizada foi a observação das práticas de posicionamento, através da 

IPAT, sendo que previamente e com a colaboração da enfermeira-chefe, a equipa teve conhe-

cimento desta. A observação tornou possível conhecer a realidade da Unidade, dirigir a inter-

venção e, simultaneamente, com a divulgação dos resultados possibilitou a reflexão sobre a 

necessidade de intervenção e consciencialização sobre a importância de mudar e melhorar prá-

ticas. 

Mais adiante na consecução do projeto, e mantendo foco na envolvência da equipa neste, 

foi proposto, inicialmente à enfermeira-chefe, a criação de um grupo de trabalho que desse 

continuidade ao projeto, para promover a implementação dos instrumentos elaborados, adiante 

identificados, e particularmente para aplicação da IPAT, considerando a mais-valia que consti-

tui para a uniformização de práticas baseadas na evidência. Aqui, considerou-se interessante a 

inclusão deste projeto ao NeoNurturing, havendo já o grupo criado e a trabalhar no âmbito dos 

CCD, o que foi aceite. 

Na sequência das necessidades identificadas, propusemos como objetivo específico “Ela-

borar uma proposta de norma de atuação de Enfermagem, que permita a clarificação e unifor-

mização das práticas de posicionamento terapêutico ao RNP”. Esta é a estratégia identificada 

como preditora das melhores práticas de cuidados neonatais no que respeita ao posicionamento 

do RNP (Ferraz, 2017a). 

A pertinência da concretização desta atividade sustenta-se no problema observado neste 

contexto, sendo que a análise dos resultados das observações à luz das evidências deixa-nos 

claro a exigência de elaboração de instrumentos que permitam clarificar e uniformizar as me-

lhores práticas. Tornou-se evidente a necessidade de criar uma diretriz, aqui construída sob a 

forma de norma de atuação de Enfermagem, que será a forma de definir com rigor a intervenção, 

orientar a prática e operacionalizar as melhores práticas promotoras do desenvolvimento do 

RNP, constituindo-se assim como um veículo essencial para uniformizar e padronizar a presta-

ção de cuidados de qualidade. 
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A uniformização, bem como a utilização de instrumentos para a padronização de procedi-

mentos, apoia a tomada de decisão do enfermeiro e, ao fundamentar-se na mais recente evidên-

cia científica, proporciona maior segurança, assim como possibilita corrigir não conformidades, 

permite a atuação de acordo com os princípios técnico-científicos e, ainda, contribui para su-

primir as distorções adquiridas na prática, tendo também um desígnio a educação dos pares 

(Sales et al., 2018). A prestação de cuidados ao RNP que respeite um padrão/protocolo especí-

fico traduz-se em maior consistência e proximidade às melhores práticas baseadas em evidên-

cias, sendo que as UCN onde está implementado um programa/protocolo específico de CCD, 

são as Unidades onde existe uma aplicação de cada medida central dos cuidados para o desen-

volvimento com uma frequência mais elevada, o que aponta para a importância da existência 

de um protocolo enquanto preditor de melhores práticas neonatais (Ferraz, 2017a). 

Desta forma, para a sua construção procedemos desde logo a uma revisão bibliográfica, de 

modo a reunir a mais recente evidencia sobre o tema, já exposta. Para a sua concretização, e de 

modo a cumprir os requisitos institucionais no que respeita a estes documentos, procurou-se 

conhecer o padrão institucional para a elaboração de normas, sendo que para isto contribuiu a 

consulta de normas em vigor, bem como a reunião realizada com a enfermeira-chefe. Com isto 

demos resposta à necessidade de uniformização de todas as normas de atuação da Unidade. 

Ao longo da sua elaboração, esta foi sendo discutida com as enfermeiras orientadoras e 

outros elementos de referência da equipa, sendo que quando construída foi apresentada à enfer-

meira-chefe e enfermeiras orientadoras e posteriormente, e de modo informal, à equipa de En-

fermagem, com o intuito de a debater e de trocar opiniões referentes ao conteúdo desta. As 

sugestões foram consideradas para a versão final deste instrumento. Com isto, procurou-se 

manter o interesse da equipa no projeto, pois assim é possível potenciar o desenvolvimento de 

competências (Ruivo et al., 2010). 

Ferraz (2017a), perante os resultados do seu estudo, destacou, como já referido, a imperi-

osa necessidade de implementação de medidas padronizadas de CCD nas UCN, recomendando 

a criação de protocolos individualizados sobre cada medida inerente aos CCD ou a criação de 

um programa de sistematização de práticas de CCD, sendo que pela inconsistência de práticas 

de posicionamento observadas, destaca a impreterível importância de, ao criar um protocolo de 

posicionamento adequado do RNP internado, incluir os cuidados a ter durante a prestação de 
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cuidados.  Assim, consonante com a melhor evidência disponível e de acordo com as sugestões 

dos vários elementos da equipa de Enfermagem, a proposta elaborada define os objetivos, po-

pulação-alvo e executores, bem como contempla orientações para a execução, sendo que estas 

são claras quanto à conduta a adotar antes, durante e após o posicionamento. Contempla ainda 

o material necessário, todo ele já existente na Unidade, e princípios para a atuação no posicio-

namento do RNP, quer de âmbito geral quer para cada decúbito. A proposta de Norma de Atu-

ação de Enfermagem elaborada apresenta-se no Apêndice III.  

Para além da necessidade de uniformização das melhores práticas de posicionamento, Ferraz 

(2017a) aponta que “o posicionamento do RNP é uma área prioritária de investimento profis-

sional, exigindo maior atualização de conhecimentos” (p. 104). Assim, considerámos relevante 

reunir a melhor evidência disponível respeitante ao posicionamento terapêutico do RN e, pro-

pusemo-nos a construir um documento que reunisse um conjunto de recomendações práticas 

relativas ao posicionamento terapêutico que, embora se associe à norma de atuação de Enfer-

magem também proposta, é um instrumento de qualidade mais amplo (OE, 2007a). 

Desta forma, com vista à concretização do objetivo específico “Elaborar uma proposta de 

Guia Orientador da Prática de Enfermagem no âmbito do posicionamento terapêutico do RNP”, 

procedemos a uma revisão bibliográfica mais abrangente, o que permitiu fundamentar teorica-

mente, com base na atual evidência, todo o conteúdo incluso. 

Decorrente das inúmeras conversas informais com diferentes elementos da equipa de En-

fermagem, constatámos que uma das maiores lacunas na prática se relacionava com a adaptação 

do posicionamento à condição clínica do RN, bem como na adequabilidade dos materiais de 

apoio ao posicionamento e sobre técnicas de posicionamento durante a prestação de cuida-

dos/realização de procedimentos, pelo que deste modo, procurámos reunir informação para dar 

responder a estas necessidades.  

Posto isto, elaborámos um documento, sob a forma de Guia Orientador da Prática de Enferma-

gem, para o posicionamento terapêutico do RN, que reúne a mais relevante evidência relativa 

a esta intervenção, de modo a munir a equipa de Enfermagem conhecimentos e estratégias para 

uma prática consistente, sendo este apresentado no Apêndice IV.
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Ressalva-se ainda que neste Guia se incluiu um capítulo refente à escala IPAT. Com isto 

visamos dar a conhecer os princípios que lhes estão implícitos, bem como as vantagens da sua 

utilização na prática de cuidados e para o desenvolvimento da profissão, incitando à sua inclu-

são no cuidado diário ao RN. Também na proposta de Norma de atuação elaborada foi incluída 

uma abordagem prática e de como e quando esta deve ser aplicada de modo que se usufruam 

das vantagens que possibilita, incluindo-se um fluxograma para a sua aplicação em contexto de 

prestação de cuidados ao RN. 

Por forma a melhor sistematizar a elaboração desta proposta de Guia Orientador da Prática 

de Enfermagem, respeitámos as orientações da OE (2007b) “Recomendações para a Elaboração 

de Guias Orientadores da Boa Prática de Cuidados” e o “Guião para a Organização de Projetos 

de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem”, inserido no Programa Pa-

drões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem da Secção Regional Sul da OE (OE, 2013a). 

Este documento foi também construído objetivando ser um contributo para um Guia Orientador 

da Boa Prática de Cuidados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica que contemple cui-

dados específicos ao neonato, sendo que esta proposta advém da revisão bibliográfica, especi-

ficamente das sugestões de Ferraz (2017a), que faz referência ao facto de o Guia de Orientação 

de Boas Práticas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, emanado pela OE em 2010, 

não contemplar cuidados específicos em neonatalogia, dando ênfase à importância de colmatar 

esse hiato, com a consensualização de padrões de cuidados neonatais centrados no desenvolvi-

mento do RNP e na família. 

Na sequência da elaboração dos referidos instrumentos de apoio para uma prática mais 

consistente, sistematizada e uniformizada, propusemo-nos a divulgá-los, apresentando o traba-

lho desenvolvido à equipa de Enfermagem, dando com isto cumprimento ao objetivo específico 

“Divulgar, aos enfermeiros da UCIN, os instrumentos desenvolvidos, com vista à implementa-

ção de práticas consistentes de posicionamento terapêutico do RNP”. 

Considerando as limitações e regras vigentes decorrentes do atual contexto pandémico, 

fomos confrontados com a suspensão da formação em serviço e, consequentemente, com a im-

possibilidade de reunir a equipa para a realização de uma sessão de formação e concretização 

da apresentação dos instrumentos desenvolvidos nos moldes idealizados, que permitiria que, 

em equipa, estes fossem discutidos. A estratégia encontrada para colmatar este constrangimento
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procurando não comprometer a divulgação do trabalho realizado, foi disponibilizar à Enfer-

meira-Chefe a versão final de todos os instrumentos elaborados, impressos e por correio eletró-

nico, para que esta fosse o ele de ligação com a equipa, e através de correio eletrónico lhes 

fizesse chegar as propostas. O envio eletrónico foi a forma encontrada para colmatar a impos-

sibilidade de realizar uma reunião para a apresentação. A par disto, aquando da entrega impressa 

das propostas elaboradas, estas foram apresentadas à enfermeira-chefe e enfermeiras-orienta-

doras. Para além disto, usufruímos de vários momentos informais para divulgar o nosso trabalho 

à equipa. 

Importa ainda referir que os recursos humanos e materiais, tal como planeado, foram os 

necessários e adequados, em que a responsável do projeto articulou com a enfermeira-chefe e 

enfermeiras orientadoras que, sempre que pertinente representavam a equipa, tendo ainda sido 

possível a articulação com os demais elementos da equipa. A Docente Orientadora foi também 

uma constante durante este processo, orientado na reflexão sobre as estratégias e atividades, 

bem como na consecução das mesmas. 

 

2.5 Avaliação 

Metodologicamente, a avaliação surge como epata seguinte à execução. No entanto, de 

acordo com a MP, esta não se inicia apenas agora, sendo continua e realizando-se ao longo da 

edificação do projeto. Esta particularidade permite redefinições nos objetivos, nas atividades, 

estratégias e/ou meios, com a finalidade de incitar o trabalho desenvolvido, no seu sentido de 

coerência, eficácia e eficiência, tornando-se este processo tão relevante quanto o produto reali-

zado (Ruivo et al., 2010). Assim, considerando a metodologia aplicada, na avaliação de um 

projeto podem distinguir-se diferentes momentos de avaliação, como sejam a intermédia e a 

final.  

No que respeita aos instrumentos de avaliação, estes podem ser diversos, permitindo a re-

colha de informação de forma direta ou indireta (Carvalho et al., 1997, citado por Ruivo et al., 

2010). De acordo com os mesmos autores, as listas de verificação de comportamentos são um 

exemplo que permite a observação de comportamentos diretos dos sujeitos, sendo que os 
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comportamentos a avaliar dependem dos objetivos e propósito do projeto. Por sua vez, as en-

trevistas ou os questionários são exemplos de formas indiretas de observação. 

A avaliação intermédia ocorre em simultâneo com a execução do PI e constitui um mo-

mento de reflexão sobre o percurso até ao momento. Aqui, o orientador, Docente Orientador e 

enfermeiro orientador, desempenham um papel essencial, promovendo o ajuste de hipóteses e 

delineação do percurso, facilitando o desenvolvimento de um olhar mais crítico (Ruivo et al., 

2010). 

Para este momento de avaliação, a reflexão representou um instrumento essencial. A Do-

cente Orientadora foi uma constante, desempenhando um papel fundamental, auxiliando no 

processo e redefinição de estratégias, nomeadamente por dificuldades impostas pelo momento 

de desgaste que os enfermeiros atravessam em consequência da pandemia de Covid-19, bem 

como pelas demais imposições para prevenção de transmissão da infeção. Destaca-se a neces-

sidade de redefinição de estratégias para a apresentação dos instrumentos elaborados, sendo 

que estes momentos de apresentação, que culminavam com uma sessão de formação, se ideali-

zavam como ímpares para a formação dos pares. 

Por conseguinte, através destes momentos de reflexão e partilha sobre o percurso que se 

edificava, foi possível uma avaliação permanente de todas as etapas, com o objetivo de ultra-

passar adversidades de diferentes tipos, como sejam de natureza organizacional e de gestão, 

mantendo o delineamento e foco para alcançar os resultados objetivados. 

 Simultaneamente, e sobretudo durante as etapas de planeamento e execução, os momentos 

de partilha e reflexão com as enfermeiras-orientadoras e outros elementos de referência na 

equipa de Enfermagem, foram uma constante que se reconhece como essencial para o sucesso 

no desenvolvimento do PI. Aqui dá-se ênfase ao desenvolvimento da proposta de Norma de 

atuação de Enfermagem e da proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem, que a sua 

elaboração foi amplamente discutida com as enfermeiras orientadoras sendo que, no mesmo 

sentido, procuraram-se momentos de partilha com a equipa de Enfermagem, momentos infor-

mais e maioritariamente durante a prestação de cuidados ou aquando da realização dos registos 

de Enfermagem. Estes permitiram uma introspeção importante e, assim, um ajuste das ativida-

des adequando-as ao máximo àquela realidade assistencial, pelo que as sugestões foram sendo 
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oportunamente consideradas e contempladas no documento final. 

A avaliação final apresenta-se como preponderante e deve ser globalizante, no sentido em 

que está definido que deve permitir avaliar o processo e o produto final do projeto. Esta pode 

assumir várias formas, nomeadamente a verbalização em grupo ou individual ou de acordo com 

modelos antecipadamente elaborados (Ruivo et al., 2010). Assim, respeitando a metodologia 

empregue, contámos com a verificação da consecução de cada um dos objetivos definidos, atra-

vés de reflexão individual e em reunião com a enfermeira-chefe e enfermeiras orientadoras e, 

em unanimidade, foram considerados atingidos os objetivos propostos. A enfermeira-chefe 

enalteceu o extremo potencial deste projeto para a obtenção de ganhos em saúde, mencionando 

o cumprimento de importantes premissas para que o seu desenvolvimento continue, nomeada-

mente através do grupo de trabalho que propusemos. O facto de ter sido dado parecer positivo 

às atividades realizadas e se ter comprometido na partilha destas com a restante equipa de En-

fermagem, traduz-se num indicador de sucesso deste projeto. 

Este momento de avaliação culminou com uma reunião com a Docente Orientadora, para 

reflexão crítica, sobre o cumprimento das etapas definidas pela MP, atingir dos objetivos e 

consecução dos resultados. Concluiu-se terem sido atingidos os objetivos delineados e, por con-

seguinte, a adequabilidade da planificação, revelando o sucesso na edificação do projeto, con-

siderando-se que este foi um vetor promotor da uniformização das práticas de posicionamento 

terapêutico e, consequentemente, da maximização das práticas de cuidados promotoras do de-

senvolvimento do RNP. 

Embora este PI ainda não esteja implementado e os documentos produzidos ainda estejam 

em aprovação para implementação institucional, e a partir daí serem colocados em vigor e ao 

dispor para uma prática baseada na evidência, observa-se que este respeitou todas as fases pre-

conizadas pela MP. Constrangimentos inerentes ao próprio serviço, bem como condicionantes 

decorrentes da situação pandémica, são do nosso ponto de vista, justificação para a não imple-

mentação até ao dia em que terminou o nosso estágio. 

De acordo com a MP, para além da reflexão e verificação sobre o atingir dos objetivos e 

pertinência dos mesmos, devem igualmente ser avaliadas as aprendizagens suscitadas e, neste 

contexto, devem ser definidas ferramentas específicas que, simultaneamente, permitam uma
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avaliação mais precisa verificando a operacionalização do projeto (Ruivo et al., 2010). 

Assim, todo este PI foi planeado de forma que, quando implementado, possa ser realizada 

uma avaliação global. Neste sentido, deixámos como sugestão a utilização da IPAT, uma vez 

que na fase de diagnóstico de situação esta foi utilizada, perviamente a qualquer acesso aos 

documentos orientadores das práticas de posicionamento elaborados ou acesso a formação neste 

âmbito. Desta forma, após divulgação e disponibilização à equipa dos documentos elaborados, 

esta escala pode ser utilizada como instrumento de avaliação, comparando os resultados com 

os obtidos anteriormente, auferindo a clareza, pertinência e impacto dos documentos elabora-

dos, comparando as pontuações entre os dois momentos. Deste modo, verifica-se também se a 

equipa já demonstra uma prática mais sistemática e consistente e, por conseguinte, se a nossa 

intervenção foi de encontro às necessidades. A utilização da IPAT com este fim permitirá uma 

avaliação comparativa e, inclusivamente poderá ser um instrumento para auditoria, sendo que 

a aplicação destes métodos se afigura como essencial para a reflexão sobre a qualidade dos 

cuidados neonatais (Ferraz, 2017a). 

Não obstante, Ruivo et al. (2010) consideram ser pertinente que durante a avaliação final 

se identifiquem pistas para projetos futuro. Neste seguimento, também a utilização da IPAT 

enquanto instrumento para avaliação da eficácia das atividades desenvolvidas e das aprendiza-

gens suscitadas na equipa, a par com o facto de ser um instrumento válido para uniformizar e 

padronizar as melhores práticas de posicionamento do RNP, permitirá obter dados para a reali-

zação de um  estudo em que se  identifique que, pelo âmbito da sua aplicabilidade, com  reper-

cussões para a definição de resultados sensíveis aos cuidados de Enfermagem e indicadores de 

boas práticas no cuidado ao RNP, se torne possível evidenciar a intervenção da Enfermagem 

na melhoria da qualidade, contribuindo ainda com conhecimento válido para a disciplina.
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3. CONTEXTOS E PERCURSO NO ESTÁGIO FINAL 

A Unidade Curricular Estágio Final está organizada de modo a favorecer o desenvolvi-

mento de competências para a complexidade e exigência inerente à abordagem da criança/jo-

vem e família, numa perspetiva holística e de base científica, tendo por base o desenvolvimento 

das Competências Comuns e Específicas do EEESIP e o cumprimento dos requisitos que se 

colocam para a aquisição do grau de Mestre, pelo que os seus objetivos de aprendizagem pres-

supõe capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica. 

No que concerne à escolha dos locais de estágio, esta teve em consideração o projeto a 

desenvolver, mas, essencialmente, a possibilidade de percecionar a diversidade de cuidados 

prestados nos vários contextos em que a criança e família se inserem, proporcionando vastas e 

riscas oportunidades de aprendizagem no âmbito da Enfermagem especializada, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento e competências científicas, técnicas e humanas essenciais 

na abordagem à criança/jovem e família ao longo do seu ciclo de vida, numa perspetiva de 

prestação de cuidados em resposta ao processo de crescimento e desenvolvimento e à maximi-

zação da sua saúde. 

Importa justificar a não realização do Estágio I, tendo sido atribuída creditação no âmbito 

do Plano de Estudos do Instituto Politécnico de Beja, no cumprimento do Regulamento para 

Creditação de Formações Anteriormente Obtidas e da Experiência Profissional, Regulamento 

n°182/2019 de 2 de fevereiro, do Instituto Politécnico de Beja (2019), através de um Processo 

de Reconhecimento e Validação de Competências, considerando a experiência profissional num 

Serviço de Internamento de Pediatria e simultaneamente numa Unidade de Cuidados Especiais 

Neonatais. 

Com o capítulo que agora se inicia, pretende-se descrever o trajeto percorrido em contexto 

de prática clínica e evidenciar a reflexão e pensamento crítico sobre este percurso, que se ali-

nhou com a teorização em Enfermagem e a evidência científica. A sua estrutura visa ilustrar o 

percurso realizado durante o Estágio Final, desenvolvido em três períodos e em três contextos 

assistenciais, decorrido entre 16 de novembro de 2020 e 4 de junho de 2021, contemplando 

cada um 112 horas, perfazendo 336 horas de contacto presencial nos locais de estágio, daquelas 

que são as 648 horas desta Unidade Curricular. O primeiro teve lugar num SUP entre 16 de  no-
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vembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021, o segundo realizou-se numa UCIN, entre 1 e 31 de 

março de 2021, e o último concretizou-se em contexto de Cuidados de Saúde Primários [CSP], 

especificamente numa UCSP, com início a 22 de abril e término a 4 de junho de 2021. Desta-

camos que, decorrente do atual contexto pandémico e necessidade de reorganização dos servi-

ços, de 9 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021 não aconteceu nenhum estágio. 

Deste modo, o presente capítulo é constituído por três subcapítulos, cada um correspon-

dente a um contexto de estágio. Em cada, consta uma breve caracterização destes locais, bem 

como a descrição e análise de atividades desenvolvidas no âmbito da prestação de cuidados 

especializados, considerando as competências preconizadas e o cumprimento dos objetivos de-

lineados para o Estágio Final e, uma análise reflexiva sobre as aprendizagens sustentadas no 

desenvolvimento de competências de EE, no conhecimento e evidência científica produzidos e 

nos documentos reguladores da profissão, dando-se ênfase à consecução do PI. 

 

3.1 Serviço de Urgência Pediátrica 

O estágio no SUP marca o início deste percurso de aquisição de competências em contexto 

de prática especializados, tendo sido este ambicioso em objetivos de aprendizagem e desenvol-

vimento de competências, de modo a capacitar-nos para atuar em consonância com as necessi-

dades da criança/jovem e família, nomeadamente em situação de doença aguda, urgência e 

emergência.  

O SUP onde este estágio foi realizado está integrado num Centro Hospitalar e Universitário 

da região sul do país, sendo um serviço de referência que dá resposta às necessidades em saúde 

de uma vasta área geográfica. Este, no cumprimento do estabelecido pelo Despacho n.º 

10319/2014, emitido pelo Ministério da Saúde (2014), conta com uma área especifica e exclu-

siva para atendimento pediátrico e, presta cuidados em situações de doença súbita e/ou agudi-

zação de doença crónica, assistindo a criança e família com necessidade de cuidados urgentes 

e emergentes, desenvolvendo a sua atividade assistencial a todas as crianças e jovens, desde o 

nascimento até os 17 anos e 364 dias de idade, sendo a exceção crianças com doença crónica, 

em que a idade de assistência é prolongada. 
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Contíguo ao Hospital de Dia de Pediatria, é atualmente constituído por um gabinete de 

triagem, sala de emergência e depois dois circuitos, que dão resposta às exigências impostas 

pela pandemia de Covid-19: área de doentes respiratórios, para onde são encaminhadas todas 

as crianças consideradas como suspeitas de infeção por SARS-CoV-2, como sejam crianças 

com contacto de alto risco para a doença ou que que apresentem sintomatologia sugestiva de 

doença (DGS, 2020); e área de doentes não respiratórios. Cada uma destas áreas conta com 

gabinetes de atendimento médico, sala de tratamentos e de realização de procedimentos e área 

de internamentos de curta duração, designadas de Unidade de Internamento de Curta Duração 

[UICD], onde a criança/jovem permanece sob observação, essencialmente para vigilância e es-

tabilização do quadro clínico ou esclarecimento de diagnóstico, por um período habitualmente 

de 24 a 48 horas. Estruturalmente, conta ainda com um gabinete administrativo, agora no 

mesmo espaço físico que o gabinete de triagem, sendo que é por este espaço administrativo que 

se efetiva a admissão das crianças. 

Para a prestação de cuidados, conta com uma equipa multidisciplinar, que colabora direta-

mente entre si: médicos pediatras, internos da especialidade e médicos de clínica geral, enfer-

meiros, assistentes operacionais e assistentes administrativos. Sempre que a condição o justi-

fica, há o apoio de outros profissionais como seja assistente social e de outras especialidades 

médicas, nomeadamente ortopedia, cirurgia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, oftalmo-

logia, dermatologia e neurologia.  

A equipa de Enfermagem é composta por 27 enfermeiros, entre os quais 9 EEESIP. A 

dotação de profissionais por turno é de 5 enfermeiros no turno da manhã, 4 no turno da tarde e 

4 na noite, organizados por postos de trabalho: triagem; sala de tratamentos de doentes respira-

tórios, em que habitualmente o enfermeiro aqui distribuído assegura os cuidados na UICD desta 

área; sala de tratamentos não respiratórios; UICD de doentes não respiratórios; e sala de emer-

gência, sendo que habitualmente é o enfermeiro responsável de turno que assegura este posto. 

O método de trabalho em Enfermagem vigente é o método de equipa. Por turno, há a preocu-

pação de manter um EEESIP, que assume a responsabilidade de chefia de equipa. 

Importa iniciar esta análise reflexiva, mencionando que tem ocorrido um aumento do nú-

mero admissões no SUP por doença benigna, com recurso precoce e injustificado e, por isso, 

consideradas não urgente/pouco urgente (Martins et al., 2020). Congruente com isto, ao longo  
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deste período, observámos que um grande número de famílias recorre a este serviço pela ne-

cessidade de cuidados não urgentes, sem critérios de instabilidade das funções vitais, sendo que 

tal se justifica, em parte, pela resposta inadequada e insuficiente por parte dos CSP, mas é so-

bretudo justificado pela insegurança dos pais, e por isso relacionado com a fraca literacia em 

saúde, o que revela a perentória necessidade de investir na capacitação parental para a preven-

ção e gestão de sintomas e doenças comuns da infância (Martins et al., 2020). Neste momento 

particular, o receio de infeção por SARS-CoV-2, é motivo de muitas das admissões. 

Durante este período, foi-nos possível realizar turnos em todos os contextos e postos de 

trabalho em que o enfermeiro intervém, prestando cuidados e colaborando ativamente na dinâ-

mica da equipa. Esta, na procura permanente da excelência no exercício profissional e dos mais 

elevados níveis de satisfação da criança/jovem e família, orienta a sua atividade tendo por base 

os pressupostos do Quadro de Referência da Enfermagem do Centro Hospitalar e os valores e 

missão da instituição, prestando cuidados de saúde humanizados, de qualidade, diferenciados e 

em tempo útil, perseguindo elevados padrões de desempenho técnico-científico. A prestação de 

cuidados à criança/jovem e família assenta nos prossupostos da filosofia de cuidados da Enfer-

magem pediátrica, com grande ênfase nos Cuidados Não Traumáticos e no Modelo da Parceria 

de Cuidados, de Anne Casey. 

Atualmente, pelas restrições impostas para contenção da pandemia e no cumprimento das 

medidas de prevenção e controlo de infeção daí decorrentes, a criança passa a poder ser acom-

panhada apenas por um dos pais, sendo que este pode permanecer permanentemente junto da 

criança. Deste modo, a nossa atuação passou por incitar não apenas ao acompanhamento da 

criança, mas também ao envolvimento da mãe/pai nos cuidados e, com isto tornou-se possível 

promovermos a majoração da saúde e a rápida recuperação da situação de doença, ajudando a 

criança e família a lidar com a situação. A presença dos pais reduz a ansiedade, o stress e o 

medo e cria condições favoráveis ao restabelecimento do conforto e bem-estar, considerando 

que o stress influencia negativamente o processo de cura e recuperação e pode ser a causa de 

problemas emocionais pós-traumáticos, estando a nossa atuação, simultaneamente, em conso-

nância com a demais legislação referente aos direitos da criança, nomeadamente com  os pres-

supostos emanados na Convenção dos Direitos da Criança e na Carta da Criança Hospitalizada 

(Instituto de Apoio à criança, 2008; Instituto de Apoio à Criança, 2020a).
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Durante qualquer intervenção, logo desde o momento da admissão, e congruente com a 

prática da equipa, demonstrámos constante preocupação com a comunicação, quer com a cri-

ança e adequada ao seu estádio de desenvolvimento, quer com a família. No que respeita à 

comunicação com a criança, a sua compreensão depende do seu estádio de desenvolvimento, 

pelo que conversámos com a criança sobre o que lhe estava a acontecer ou sobre o procedimento 

necessário de realizar, num nível adequado ao seu desenvolvimento e compreensão, procurando 

sempre negociar a participação em todo o processo. O recurso a brincadeiras e histórias para 

perceber as emoções da criança e descobrir o que está a ser entendido, esteve também presente 

na nossa intervenção, considerando que uma comunicação eficaz depende também de ouvir as 

crianças e tê-las em consideração (Hockenberry & Wilson, 2014; Instituto de Apoio à Criança, 

2020b). Assim, através do discurso e interação, foi-nos possível estabelecer uma relação de 

confiança e minorar o impacto negativo associado à condição de doença e necessidade de in-

tervenção. Estas oportunidades de intervenção permitiram o desenvolvimento de competências 

basilares na ação do EEESIP. Nos critérios de avaliação definidos no Regulamento de Compe-

tências Específicas do EEESIP (OE, 2018), este:  “E1.1.1.Negoceia a participação da cri-

ança/jovem e família em todo o processo de cuidar, rumo à independência e ao bem-estar. (…) 

E1.1.2.Comunica com a criança/jovem e a família utilizando técnicas apropriadas à idade e 

estádio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis. (...) E3.3.2.Relaciona-se com a cri-

ança/jovem e família no respeito pelas suas crenças e pela sua cultura. (…) E3.3.3.Demonstra 

habilidades de adaptação da comunicação ao estado de desenvolvimento da criança/jovem. (…) 

E3.4.1.Facilita a comunicação expressiva de emoções” (p. 19193-19194). 

No que respeita à triagem, o sistema utilizado é versão mais recente do sistema de Triagem 

de Manchester, no cumprimento da norma 002/2018 da DGS. Este, tem como objetivo definir 

o nível de prioridade e a identificação de critérios de gravidade de uma forma objetiva e siste-

matizada, indicando a prioridade clínica para o atendimento (DGS, 2018). Considerando estes 

princípios e ao acontecer aqui o primeiro contacto da criança com o enfermeiro, é realizada 

uma primeira observação e avaliação da situação e gravidade clínica, identificando-se a queixa 

inicial e avaliando-se de imediato a urgência da situação. Para além disto, verificámos que estão 

instituídos protocolos que permitem ao enfermeiro intervir desde logo, nomeadamente no con-

trolo e alívio da dor, da febre e dos vómitos. Verificámos ainda que ao ser aqui que se estabelece 

o primeiro contacto da família com a equipa, é um momento primordial para o estabelecimento 

de uma relação empática e de confiança, sendo que os breves minutos que deve durar a triagem
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são também eles de acolhimento, e representam o início da relação terapêutica enfermeiro/cri-

ança/família.  

Estas oportunidades de intervenção, designadamente o recurso mental ao Triângulo de 

Avaliação Pediátrica e a exigência da integração de amplos conhecimentos, bem como a neces-

sidade e exigência de elevada capacidade crítica, permitiram o desenvolvimento de competên-

cias necessárias ao EEESIP, no âmbito das unidades de competências “E1.2.Diagnostica pre-

cocemente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam afetar negati-

vamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem; (…) E2.1.Reconhece situações de ins-

tabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriado” 

(OE, 2018, p. 19193), nomeadamente indo ao encontro dos critérios de avaliação “E1.2.1.De-

monstra conhecimentos sobre doenças comuns às várias idades, implementando respostas de 

enfermagem apropriadas. (…) E2.1.1.Mobiliza conhecimentos e habilidades para a rápida iden-

tificação de focos de instabilidade e resposta pronta antecipatória.” (OE, 2018, p. 19193). 

Decorrente deste período atípico e de exceção associado à pandemia de COVID-19, após 

triagem as crianças aguardam em diferentes salas de espera, assim como em muitos casos aguar-

dam no exterior do Hospital. Por este motivo, é fornecida informação à família para que sejam 

capazes de vigiar a criança e reconhecer alterações e sintomas de gravidade, bem como infor-

mações/orientações sobre o que fazer em caso de agravamento do estado de saúde. Com isto, 

partilham-se responsabilidades no cuidado, fomenta-se a parceria de cuidados e capacitam-se 

os pais para que autonomamente sejam capazes de gerir a situação de saúde, vigiar e reconhecer 

sinais de gravidade, contribuindo para o empoderamento no desempenho do seu papel parental. 

A observação e intervenção neste sentido, permitiu-nos enriquecer este percurso de aprendiza-

gem para a intervenção especializada, permitindo o desenvolvimento de competências de EEE-

SIP que se enquadram nas unidades supramencionadas, mas competências no âmbito dos crité-

rios “E1.1.4.Proporciona conhecimento e aprendizagem de habilidades especializadas e indivi-

duais às crianças/jovens e famílias facilitando o desenvolvimento de competências para a gestão 

dos processos específicos de saúde/doença; (…) E1.1.5Procura sistematicamente oportunidades 

para trabalhar com a família e a criança/jovem no sentido da adoção de comportamentos poten-

ciadores de saúde.” (OE, 2018, p. 19193). 

Quando se torna necessária a realização de procedimentos de diagnóstico e/ou tratamento,
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estes são preferencial e maioritariamente realizados na Sala de Tratamentos. Aqui, observámos 

a particular e exemplar intervenção que o EEESIP desempenha, baseando o seu cuidado na 

filosofia de Cuidados Não Traumáticos, procurando eliminar ou minimizar o desconforto físico, 

emocional e psicológico experienciados pela criança/jovem, associado fundamentalmente a 

procedimentos dolorosos (Hockenberry & Wilson, 2014). Os pressupostos aqui identificados 

incluem a prevenção/minimização da separação da criança da sua família, a promoção da sen-

sação de controlo e a prevenção/minimização da lesão corporal e da dor.  

Neste sentido, e considerando a atuação perante a prevenção e alívio da dor, procurámos, 

sistematicamente, desenvolver um conjunto de estratégias, particularmente não farmacológicas, 

para reduzir a perceção da dor, torná-la mais tolerável, bem como proporcionar uma sensação 

de controlo, aumentando o conforto e diminuindo a ansiedade associada ao medo e à dor, no-

meadamente e sempre que possível através de: preparação antecipatória da criança/jovem e 

família para os procedimentos, promoção do controlo do ambiente, recurso a técnicas de dis-

tração, relaxamento, posicionamento, técnicas de autocontrolo, o brincar e através da atribuição 

de reforços positivos. O incentivo ao envolvimento dos pais, promovendo a sua presença e, 

quando possível, colaboração, foi também uma constante. A possibilidade de intervenção neste 

âmbito foi uma mais valia neste percurso, permitindo o aprimorar de competências bastante 

relevantes no contexto da intervenção especializada, com seja a definida pela unidade de com-

petência “E2.2.Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando 

as respostas” (OE, 2018, p. 19193), indo ao encontro dos respetivos critérios de avaliação. 

No que respeita às oportunidades de prestação de cuidados à criança em situação de maior 

complexidade, particularmente em situação de emergência, procurámos reter o máximo de cada 

situação que surgia, sendo que numa constante troca de experiências e saberes, a possibilidade 

de desenvolver e treinar competências técnicas, alicerçadas ao conhecimento teórico e cientí-

fico, tornaram possível o desenvolvimento de competências e habilidades para a atuação em 

situações de especial complexidade, capacitando-nos para a gestão e prestação de cuidados ade-

quados e diferenciados.  

Neste seguimento, destacamos a oportunidade de observar e colaborar com a equipa na 

prestação de cuidados a uma criança vítima de intoxicação medicamentosa, situação de risco 

de vida. Aqui foi essencial a mobilização de conhecimentos e habilidades para a rápida identi- 
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ficação e estabilização de focos de instabilidade. A prestação de cuidados a esta criança permi-

tiu-nos o desenvolvimento de competências cruciais ao EEESIP, nomeadamente a definida pela 

unidade de competência E2.1. e, particularmente pelo critérios de avaliação “E2.1.1.Mobiliza 

conhecimentos e habilidades para a rápida identificação de focos de instabilidade e resposta 

pronta antecipatória. (…) E2.1.2.Demonstra conhecimentos e habilidades em suporte avançado 

de vida pediátrico.” (OE, 2018, p. 19193). 

Ainda decorrente da prestação de cuidados à criança em situação de maior complexidade, 

especificamente à criança com convulsão, identificámos em colaboração com a equipa de En-

fermagem, a inexistência de um protocolo de atuação perante esta situação. Assim, identificada 

a necessidade, desenvolvemos uma proposta de Protocolo de Intervenção intitulado «Trata-

mento do Estado de Mal Convulsivo em Idade Pediátrica no Serviço de Urgência – Proposta de 

Protocolo de Intervenção», que se apresenta no Apêndice V. Este foi construído de acordo com 

as diretrizes que a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria elaborou no ano de 2020, no sentido 

de atualizar as recomendações para a abordagem diagnóstica e terapêutica no serviço de urgên-

cia ao estado de mal convulsivo em crianças e adolescentes, resultando numa proposta de pro-

tocolo que atualiza aspetos relativos à avaliação diagnóstica e estratégias terapêuticas. Este do-

cumento, que incorpora conhecimento novo, objetiva uma abordagem coordenada dos profis-

sionais de saúde, no que concerne à convulsão, desde a sua avaliação até à intervenção em 

situação aguda e encaminhamento/vigilância. Ainda neste contexto, foi revista a Norma de Pro-

cedimento de Enfermagem perante a criança com convulsão, existente no Centro Hospitalar, 

mas que carecia de atualização, sendo esta proposta de atualização apresentada no Apêndice 

VI.  

Ambos os documentos produzidos foram apresentados à enfermeira-chefe e enfermeira 

orientadora e, pelo valor que lhes reconheceram para a prestação de cuidados, foi incluído no 

plano anual de formação uma sessão de formação especifica e direcionada para a discussão e 

apresentação formal dos documentos elaborados à equipa multidisciplinar e posterior aval pelo 

Responsável Médico do SUP, de forma a uniformizar a prática entre a equipa médica e de 

Enfermagem, tal como refere a declaração no Anexo III. O desenvolvimento destas atividades 

aproximou-nos daquelas que são as Competências Comuns do EE, ao ser expectável que este 

profissional suporte a prática clínica em evidência científica, e atuando como dinamizador e 

gestor da incorporação do novo conhecimento no contexto da prática de cuidados, com o 
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objetivo máximo de atingir ganhos em saúde, enquadrando-se ainda a intervenção no critério 

de avaliação “D2.3.5.-Assegura a formulação e a implementação de processos de formação e 

desenvolvimento na prática clínica” (OE, 2019, p. 4750).  

Ainda sobre este percurso, importa realçar que o facto da EEESIP que orientou este per-

curso ser chefe de equipa, nos permitiu observar e identificar aquela que é a atuação no âmbito 

da gestão, quer de recursos humanos, quer materiais, sendo isto essencial para o adequado fun-

cionamento do SUP e garantia da qualidade e segurança necessárias para o adequado cuidado 

à criança.  

Já no que respeita à temática na qual se alicerça o nosso PI, na primeira semana de estágio 

e em reunião com a enfermeira orientadora e a enfermeira-chefe, com recurso à entrevista in-

formal validámos a pertinência deste tema e, verificámos que eram descuradas as mais valias 

do posicionamento enquanto intervenção promotora de conforto e associada à prevenção de 

complicações como sejam as Úlcera por Pressão [UP], nomeadamente decorrentes da presença 

de dispositivos médicos e da condição de mobilidade diminuída. Em consonância, através de 

interação com a equipa de Enfermagem e observação direta das práticas, concluímos que não 

estava a ser realizada a avaliação do risco de desenvolvimento de UP. Identificou-se, portanto, 

o problema, a ausência da avaliação do risco de desenvolvimento de UP, e a necessidade de 

promover, na equipa de Enfermagem, a avaliação do risco de desenvolvimento de UP, através 

de um instrumento que permitisse a sistematização e ainda a uniformização das práticas neste 

âmbito. 

Avaliação do risco de desenvolvimento de UP constitui um passo elementar na prevenção 

destas lesões, a par do posicionamento, permitindo esta abordagem atuar na prevenção de com-

plicações e consequentemente na promoção da saúde e maximização do bem-estar da cri-

ança/jovem. A Orientação N°017/2011, de 19 de maio, é clara, ao advogar que “deve proceder-

se à avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera de pressão nos doentes, em todos os con-

textos assistenciais, independentemente do diagnóstico clínico e necessidades em cuidados de 

saúde, nas primeiras seis horas após a admissão do doente” (DGS, 2011). Também no Plano 

Estratégico deste Centro Hospitalar (2019), consta em Orientação Estratégica de Enfermagem 

para o biénio 2019/2020 a prevenção da ocorrência de UP e a identificação de UP no momento 

da admissão.
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Neste seguimento, verificámos que no aplicativo informático SClínico®, onde são efetua-

dos os registos relativos aos cuidados de Enfermagem, não estava parametrizada a escala de 

Braden Q, pelo que foi solicitado ao gabinete de apoio à informática, através de exposição 

telefónica, a sua parametrização, o que permite padronizar o registo no processo clínico e atu-

ação consonante com as diretrizes nacionais. Posto isto, elaborou-se um Guia intitulado “Ava-

liação do Risco de Desenvolvimento de Úlceras por Pressão no Doente Pediátrico no Serviço 

de Urgência: Guia Orientador dos Cuidados de Enfermagem”, que possibilita que a equipa de 

Enfermagem tenha acesso a informação fiável e atualizada sobre o procedimento, constando 

neste o enquadramento para a necessidade desta avaliação, bem como a descrição pormenori-

zada do procedimento de avaliação e consequentes intervenções de acordo com a avaliação, de 

modo a orientar a prática de cuidados. Este é apresentado no Apêndice VII.  

Na sequência deste documento, que apresentámos à enfermeira orientadora, foi reconhe-

cida pertinência de elaborar uma Norma de Procedimento de Enfermagem, o que se realizou de 

acordo com o preconizado pelo Manual de Normas Hospitalares, dando seguimento à norma 

hospitalar «Sistema de Prevenção e Monitorização de Úlceras de Pressão», e dando resposta à 

necessidade específica em contexto de SUP. Esta apresenta-se em Apêndice VIII. 

O produto final do Guia «Avaliação do risco de desenvolvimento de Úlcera por Pressão no 

doente pediátrico: Guia Orientador dos Cuidados de Enfermagem» e da Norma de Procedi-

mento de Enfermagem foi apresentado à enfermeira orientadora e enfermeira-chefe, que consi-

derou não ser exequível planear uma sessão para apresentação à equipa em consequência da 

sobrecarga de trabalho fruto deste contexto pandémico. Deste modo, procurámos sensibilizar a 

equipa em diversos momentos, de forma informal, sobre a necessidade de proceder à avaliação 

do risco de UP à criança em UICD, bem como sobre o procedimento a realizar. Ainda neste 

sentido, e a afirmar a mais valia de que se revestiu o trabalho desenvolvido, foi incluído no 

plano anual de formação, uma sessão de formação relativa à avaliação do risco de desenvolvi-

mento de UP e procedimentos conducentes, visando a discussão e apresentação formal à equipa 

de Enfermagem da norma proposta e posterior implementação, conforme refere a declaração já 

apresentada no Anexo III. 

A possibilidade de desenvolver esta atividade, diagnosticando necessidades formativas e 

participando ativamente na resposta a um objetivo estratégico para a Enfermagem deste Centro
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Hospitalar, foi uma mais-valia neste percurso, tendo contribuindo para o desenvolvimento 

de competências que consideramos cruciais no contexto da prática especializada. Define o Re-

gulamento de Competências do EE, que este “B1.1-Mobiliza conhecimentos e habilidades, ga-

rantindo a melhoria contínua da qualidade; (…) B1.2-Orienta projetos institucionais na área da 

qualidade; (…) B2.1-Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem, em contexto de 

trabalho” (OE, 2019, pp. 4747–4749). 

 

3.2 Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

O estágio decorrido em contexto de UCIN representa o momento para o qual se edifica-

ram as mais ambiciosas expectativas, decorrentes do interesse e gosto particular pelos cuida-

dos neonatais.  

Este, realizou-se numa Maternidade inclusa a um Centro Hospitalar e Universitário da re-

gião centro do país, sendo esta uma Unidade de elevado nível de diferenciação de cuidados 

neonatais e que tem como missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade ao RN 

e família. A esta UCIN, pelas características, é lhe conferida a designação de Hospital de Apoio 

Perinatal Diferenciado, onde há a concentração de RN de alto risco, rentabilizando-se assim os 

recursos, humanos e materiais, altamente especializados, e melhorando a eficiência e efetivi-

dade dos cuidados, sendo que por este motivo as oportunidades de aprendizagem e desenvolvi-

mento pessoal e profissional multiplicaram-se. 

Considerando as características descritas, esta é uma Unidade de referência em cuidados 

perinatais, que presta cuidados neonatais específicos a todos os RN que nascem na área de 

influência da Maternidade e a RN de alto risco provenientes de outras regiões do país por situ-

ações de risco materno-fetal, como sejam a prematuridade ou doença grave diagnosticada no 

período pré-natal ou pós-natal até ao 28° dia de vida, ou que após essa idade mantenham ne-

cessidade de cuidados neonatais de especial complexidade. 

Fisicamente, a UCIN localiza-se no 2º piso da Maternidade, contigua ao bloco de partos. 

Engloba na mesma área física 10 leitos para cuidados intensivos e 5 leitos de cuidados intermé-

dios, sendo os cuidados assegurados pela mesma equipa, em rotatividade. Excecionalmente no  
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período em que este estágio decorreu, a outra Maternidade inclusa ao Centro Hospitalar fechou 

na sequência da mobilização de recursos humanos para responder às necessidades em matéria 

de saúde impostas pela pandemia, e assim as vagas de cuidados intermédios, sempre que ne-

cessário, eram utilizadas para cuidados intensivos.  

A equipa multidisciplinar é constituída por enfermeiros, médicos neonatalogistas, assisten-

tes operacionais e assistentes administrativos, contando com apoio direto de várias especialida-

des médicas, como sejam a cirurgia e a cardiologia, sediadas noutro edifício, mas pertencente 

ao mesmo Centro Hospitalar. Sempre que necessário, há também a articulação com outros pro-

fissionais, como sejam assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas da fala. No 

que respeita à equipa de Enfermagem, é constituída por 34 profissionais, sendo que uma des-

crição mais pormenorizada foi já realizada, na sequência da análise do PI desenvolvido.  

A prestação de cuidados de Enfermagem é assegurada por 5 enfermeiros no turno da manhã 

e 4 no turno da tarde e da noite. A metodologia de trabalho em Enfermagem é o método de 

trabalho individual, em que durante o turno cada enfermeiro é responsável pela prestação de 

cuidados globais a dois ou três RN e respetivas famílias. Isto permite cuidados mais individua-

lizados, inteiramente centrados no RN e família, favorecendo o conhecimento acerca desta e 

das relações familiares, com o objetivo de trabalhar em parceria, e ajudá-la a enfrentar os even-

tos stressantes e que dificultam o estabelecimento da vinculação, como sejam o nascimento 

prematuro e o internamento numa UCIN, em que o RN para além de extremamente vulnerável, 

é separado da mãe e fica num ambiente rodeado por equipamentos altamente especializados, 

que se tornam numa barreira física, psicológica e emocional à vinculação (Coughlin, 2017). 

Tal como descrito no âmbito do PI, aqui os cuidados são prestados tendo por base os CCD 

e o programa daí decorrente, o NeoNurturing, o que se traduz em práticas direcionadas às ne-

cessidades individualizadas de cada binómio RN/Família, com foco na proteção e estimulação 

adequada dos sistemas sensoriais, no favorecimento de uma vinculação precoce e na valoriza-

ção do sentido de competência parental, potenciando o desenvolvimento neurológico do RN 

(Ferraz, 2017b). Decorrente disto, observámos que a intervenção se concentra na criação de um 

ambiente promotor do desenvolvimento, incluindo isto proporcionar ao RN uma transição har-

moniosa para a vida extrauterina, promovendo-se um ambiente que suporte o desenvolvimento 

a partir de medidas neuroprotetoras, o que compreende a minimização de estímulos nocivos, 
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procurando proporcionar “um ambiente de cuidados devidamente estruturado que apoie, in-

centive e oriente a organização do desenvolvimento do RNP” (Ferraz, 2017a, p. 37). Os pais, 

de acordo com a sua preferência e vontade, são englobados nos cuidados. 

Os CCF, prestados em parceria com esta, são assim uma premissa nesta Unidade, o que 

implica a existência de uma profunda relação enfermeiro/família, o que foi possível percecio-

narmos e desenvolvermos durante este período. Para tal, e concebendo a família como contexto 

do RN e, por nos depararmos diariamente com situações potencialmente dificultadoras do pro-

cesso de vinculação e do estabelecimento da parentalidade, procurámos estabelecer uma comu-

nicação efetiva, assente numa relação de equidade, onde predominou a partilha de conhecimen-

tos, a facultação de informação relativa ao RN, procurando não dar falsas esperanças, mas res-

peitando e promovendo a esperança da família, “pois ela transmite força ao bebé para lutar” 

(Ferreira & Costa, 2004, p. 55). Estas vivências tornaram possível o aprofundar de competên-

cias que consideramos cruciais para a atuação de um EEESIP, definindo o Regulamento de 

Competências Específicas do EEESIP, que este “E3.2. Promove a vinculação de forma siste-

mática, particularmente no caso do recém-nascido (RN) doente ou com necessidades especiais. 

(…) E3.3. Comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de desenvolvi-

mento e à cultura” (OE, 2018, p. 19194). 

De acordo com Silva e Apóstolo (2021), “o tipo de apoio, a qualidade e consistência das 

relações emocionais estabelecidas, e as experiências na infância afetam o desenvolvimento ce-

rebral e as fundações da inteligência, saúde emocional e o desenvolvimento da inteligência 

social.” (p. 40), tornando-se isto mais evidente quando o RN é internado numa UCIN. Por este 

motivo, e considerando os comprovados benefícios para o RN e pais, nomeadamente o facto de 

contribuir para a estabilidade fisiológica e emocional de ambos, investimos continuamente no 

estabelecimento de uma relação de parceria com as famílias. 

Ressalvamos que a pandemia de COVID-19 alterou fortemente o contexto em que se pro-

cessam os cuidados neonatais em especial nas UCIN. Em consequência das atuais medidas para 

contenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, assistimos a um retrocesso sem precedentes 

no que respeita aos direitos da criança hospitalizada, nomeadamente no que respeita à proibição 

ou redução drástica do tempo de permanência dos pais junto dos seus filhos (Silva & Apóstolo, 

2021). Os mesmos autores, que analisaram o que mudou nas visitas dos pais nas UCN
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nacionais com a  pandemia de COVID-19, apontam que a separação dos RN dos pais demonstra 

ter efeitos nefastos, nomeadamente no que respeita ao bem-estar, saúde e desenvolvimento da 

criança, mas também no bem-estar dos pais, que relatam menor vínculo com o filho e distúrbios 

no relacionamento familiar devido às restrições impostas (Hugelius et al., 2021; Silva & 

Apóstolo, 2021). 

Nesta Unidade, o modelo até então instituído sofreu também grandes alterações e, no perí-

odo em que decorreu o estágio, as regras vigentes possibilitavam a presença permanente da mãe 

que ainda se encontrasse internada na Maternidade ou na unidade de alojamento que esta dis-

ponibiliza, sendo que o pai e as mães que estivessem em domicílio poderiam apenas visitar 

durante um curto período do dia, mediante agendamento. Estas medidas, apesar de se conside-

rarem redutoras ao refletirmos sobre o que se preconiza com os CCF, decorrem da procura 

constante de prestar os melhores cuidados ao RN e família, conscientes de que os pais são um 

pilar essencial dos cuidados promotores do desenvolvimento do RN. 

Em harmonia com as necessidades do RN e família, procurámos proporcionar apoio aos 

pais e promover um comportamento interativo, com vista ao estabelecimento de uma parceria 

para o cuidado. Isto incluiu encorajar os pais a permanecer junto do bebé e gradualmente a 

interagir com ele. Para tal, a intervenção passou por promover o contacto físico, como sejam o 

toque, colo, método canguru e amamentação e incentivo à prestação de cuidados, como seja 

para a mudança da fralda, cuidados de higiene e posicionamento. No mesmo sentido, para além 

de assistimos os pais a envolverem-se nos cuidados, elogiámos este envolvimento, facilitámos 

a comunicação expressiva de emoções e promovemos o pensamento positivo. 

A par do descrito, do encorajamento e capacitação para o envolvimento, a cada família foi 

dada a liberdade para decidir qual o momento adequado para ver e cuidar do filho, “pois da sua 

disponibilidade depende a qualidade da relação com o bebé”  (Ferreira & Costa, 2004, p. 55), 

sendo a sua decisão sempre respeitada. 

Simultaneamente, ao procurarmos envolver a família, contribuímos para o desenrolar de 

sentimentos de segurança, autonomia e responsabilidade, essenciais para “garantir a continui-

dade domiciliária de cuidados eficazes, o que em simultâneo com uma relação criança/família 

em desenvolvimento, serão contributos para elevar a qualidade de vida do bebé pré-termo”
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(Ferreira & Costa, 2004, p. 57), iniciando-se assim a preparação da alta desde o momento da 

admissão. Deste modo, a possibilidade de intervenção com base nos pressupostos referidos, e 

o desenvolvimento de aptidões para a intervenção neste âmbito, aproximando-nos daquelas que 

são competências específicas do EEESIP, definidas pelos critérios de avaliação: “ E1.1.1. Ne-

goceia a participação da criança/jovem e família em todo o processo de cuidar, rumo à inde-

pendência e ao bem-estar. (…) E3.2.1. Avalia o desenvolvimento da parentalidade. (…) E3.2.2. 

Demonstra conhecimentos sobre competências do RN para promover o comportamento intera-

tivo. (…) E3.2.3. Utiliza estratégias promotoras de esperança realista. (…) E3.2.4. Utiliza es-

tratégias para promover o contacto físico pais/RN. (…) E3.2.6. Negoceia o envolvimento dos 

pais na prestação de cuidados ao RN” (OE, 2018, p. 19194). 

Não obstante, as oportunidades de intervenção e de desenvolvimento profissional supra 

refletidas, permitiram igualmente aprofundar a Competência Comum de EE (OE, 2019), defi-

nido em regulamento próprio que este “B3- Garante um ambiente terapêutico e seguro”, espe-

cificamente indo ao encontro da unidade de competência “B3.1.- Promove um ambiente físico, 

psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e proteção dos indivíduos/grupo.” (p. 

4747). 

Ainda neste sentido e refletindo sobre a experiência emocional complexa e intensa que 

representa o nascimento prematuro e o internamento na UCIN, observámos que o enfermeiro é 

o grande suporte e figura de apoio para aquela família, o que envolve, inevitavelmente, a gestão 

de fortes emoções e sentimentos. Deste modo, procurámos que na nossa intervenção o cuidado 

representasse também um processo relacional e de proximidade, englobando a promoção de um 

ambiente afetuoso, seguro e transmissor de esperança. Estas oportunidades de intervenção apro-

ximaram-nos das competências esperadas para um EE, permitindo o desenvolvimento de com-

petências no âmbito das unidades “D1.1-Detém consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro; 

(…) D1.2-Gera respostas de adaptabilidade individual e organizacional.” (OE, 2019, p. 4749), 

indo ao encontro dos respetivos critérios de avaliação. 

No que respeita à organização dos cuidados, nesta UCIN está implícita a procura pela mi-

nimização dos stressores ambientais, englobando aqui o respeito pela otimização do ambiente, 

proteção do sono, posicionamento e manipulação, proteção da pele, otimização da alimentação 

e parceria com a família (Altimier & Phillips, 2016). Deste modo, observámos a preocupação
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para que os cuidados sejam prestados em horários semelhantes, mas imperando sempre a situ-

ação clínica de cada RN. Neste sentido, e enquanto fator preditor para a intervenção, tivemos o 

cuidado de, sempre que possível, respeitar os períodos de sono-atividade do RN, enfatizando-

se com isto os cuidados neuroprotetores. 

Nesta que é uma Unidade que combina uma tecnologia avançada e diferenciada com pro-

fissionais de saúde treinados e especializados, a complexidade da situação clínica do RN aqui 

internado também é elevada. Neste sentido, deparámo-nos com inúmeros RN sujeitos a um 

conjunto de medidas para suporte vital, pelo que foram múltiplas as oportunidades para o de-

senvolvimento de competências técnicas, também elas essenciais no cuidado do EEESIP.  

Para além de colaborarmos em situações de emergência, que exigiram a mobilização de 

conhecimentos e habilidades para a rápida identificação de focos de instabilidade e resposta 

pronta antecipatória, tivemos oportunidade de intervir na preparação de material e terapêutica, 

e colaborar, nomeadamente, na colocação de cateteres venosos centrais e de drenos torácicos, 

bem como prestar cuidados a RN com necessidade ventilação mecânica invasiva e ventilação 

não invasiva. 

Na sequência da complexidade e vulnerabilidade do RN aqui internado, este é diariamente 

exposto a procedimentos dolorosos ou potencialmente dolorosos, mas que se tornam impres-

cindíveis ao diagnóstico, tratamento e estabilização. No entanto, a experiência de dor é consi-

derada uma das principais condições de stress para o RNP (Klein et al., 2011). A par da presença 

de elevados níveis de estimulação física, de luminosidade e ruído, a manipulação deste RN e a 

realização de procedimentos dolorosos potenciam a ocorrência de mudanças na estrutura e fi-

siologia do sistema nervoso central, sendo que a experiência de dor no período neonatal afeta o 

número de células cerebrais e conexões entre elas, mas também a forma como essas conexões 

são realizadas (Cruz, 2020). 

Neste sentido e diante as oportunidades de intervenção, quer em situação de emergência, 

quer durante os demais cuidados necessários, a gestão da dor e do stress foi alvo de especial 

atenção nos cuidados que prestámos, assumindo-se como uma prioridade, conscientes de que a 

ausência de intervenção tem nefastas consequências sobre o neurodesenvolvimento (Cruz, 

2020). A nossa intervenção incluiu não apenas o controlo e a prevenção, mas também o reco-
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nhecimento e interpretação de indicadores fisiológicos e comportamentais do RN, sendo que 

neste âmbito a experiência profissional em UCN facilitou a intervenção, que envolveu a gestão 

entre estratégias farmacológicas e não farmacológicas, mas sobretudo o recurso a estratégias 

não farmacológicas perante a dor associada a procedimentos, dor aguda, ou inclusivamente 

aquando da manipulação do RN. 

Apoiados no paradigma dos CCD e medidas neuroprotetores, observámos a importância 

do controlo dos estímulos sensoriais, pelo que destacamos da nossa intervenção: a avaliação do 

RN antes de qualquer manipulação, respeitando os períodos de sono-vigília; a escolha criteriosa 

do material mais adequado; a manipulação suave e com adequado apoio do RN; a minimização 

da incidência de luz e de ruído; a promoção de sucção não nutritiva, podendo associar-se a 

administração de sacarose a 24%; o toque; a realização de contenção e promoção de adequado 

posicionamento; a amamentação; e/ou o posicionamento em canguru. 

Neste âmbito, todas estas oportunidades permitiram o desenvolvimento de competências 

essenciais no cuidado de um EEESIP. A nossa intervenção foi assim congruente com o definido 

no Regulamento de Competências Específicas de EEESIP, que nos critérios de avaliação espe-

cifica que este: “E2.2.1. Aplica conhecimentos sobre saúde e bem-estar físico, psicossocial e 

espiritual da criança/jovem. (…) E2.2.2. Garante a gestão de medidas farmacológicas de com-

bate à dor. (…) E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas 

para o alívio da dor. (…) E3.2.5.Promove a amamentação.”(OE, 2018, pp. 19193–19194). 

Destacamos ainda neste contexto que, oportunamente, demos ênfase ao posicionamento 

terapêutico, que conforme já descrito e enquadrando-se no âmbito dos Cuidados Não Traumá-

ticos, permite a exposição controlada a estímulo propriocetivos, visuais e táteis, permite o con-

trolo de sintomas, o alívio da dor e promove o conforto (Sousa et al., 2016). Assim, foi uma 

intervenção amplamente realizada e sobre a qual houve constante reflexão, nomeadamente em 

equipa, permitindo deste modo aprofundar conhecimentos, bem como sensibilizar a equipa para 

a prática do posicionamento terapêutico.  
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3.3 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

O terceiro e último período de estágio, foi realizado em CSP, especificamente numa UCSP, 

integrada no Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve Barlavento. 

No que diz respeito aos CSP, estes representam o primeiro nível de serviços de saúde na 

comunidade, que estando essencialmente direcionados para a prevenção da doença e a promo-

ção da saúde, garantem cuidados acessíveis, contínuos e completos para as necessidades de 

saúde durante todo o ciclo vital, regendo-se pela proximidade às populações (World Health 

Organization, 2021). Enquadrando especificamente as UCSP, estas têm como missão garantir 

a prestação de CSP, personalizados, abrangendo a área geográfica de influência, com interven-

ção no âmbito comunitário e de base populacional, tendo uma estrutura idêntica à prevista para 

a Unidade de Saúde Familiar [USF], garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade 

dos cuidados (Ministério da Saúde, 2008). 

Particularizando à UCSP onde este estágio aconteceu, esta divide estrutura física com a 

USF criada durante este período de estágio e com a Unidade de Cuidados na Comunidade. 

Atualmente, e considerando a restruturação pela criação da USF, a equipa multidisciplinar da 

UCSP, para além da prestação de cuidados no edifício sede, dá também resposta a 4 extensões 

e é composta por: 10 enfermeiros, sendo que 2 estão ausentes por tempo indeterminado e dos 

8, 4 são EE e destes apenas 1 é EEESIP; 10 médicos de saúde geral e familiar e pessoal admi-

nistrativo.  

Considerando que a prestação de cuidados é garantida com um modelo semelhante aos das 

USF, os cuidados de Enfermagem estão organizados pelo método de enfermeiro de família, em 

que cada enfermeiro forma equipa com um médico, sendo responsáveis pela gestão do seu fi-

cheiro de utentes e assumindo a responsabilidade pela prestação de cuidados de Enfermagem 

globais e de excelência à família, ao longo de todo o ciclo de vida. 

A EEESIP, que foi quem orientou este estágio, com a restruturação da equipa, passou a 

acumular as funções de gestão da UCSP e de chefia da equipa de Enfermagem, o que nos pos-

sibilitou colaborar ativamente na gestão de recursos humanos e materiais, incluindo das ativi-

dades inerentes ao combate e gestão da pandemia de COVID-19, o que enriqueceu fortemente 
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as oportunidades de aprendizagem, e incrementou o desenvolvimento de competências de EE, 

considerando as competências definidas no Regulamento das Competências Comuns do EE 

(OE, 2019), como seja que este “C1-Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta 

da sua equipa e a articulação na equipa de saúde. (…) C2-Adapta a liderança e a gestão dos 

recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados.” (p. 4748-

4749). 

Atenta aos vários projetos que esta unidade de saúde abarca, o foco durante este período 

esteve na atuação no âmbito da saúde infantil, sendo que neste contexto os cuidados de Enfer-

magem estão organizados com base no PNSIJ e no Programa Nacional de Vacinação [PNV]. 

Assim, sob orientação da EEESIP, colaborámos ativamente em todas as atividades inerentes à 

prestação de cuidados à criança e família. É de realçar que aqui é desenvolvida a consulta de 

Enfermagem interdependente e que é prévia à avaliação médica, e está também implementada 

a consulta autónoma de Enfermagem, multiplicando assim as nossas oportunidades de desen-

volvimento para a atuação especializada. 

Neste que é um período de exceção considerando o atual contexto pandémico, esta UCSP 

à semelhança dos demais serviços de saúde, foi obrigada a restruturar-se, adaptando práticas e 

redefinindo prioridades. No entanto, realçamos que houve uma imperiosa reorganização de 

modo a permitir que a vigilância de saúde infantil e juvenil e o cumprimento do PNSIJ e do 

PNV se mantivessem conforme o previsto nestes Programas. A condição de vulnerabilidade da 

criança justifica o não adiamento das consultas de vigilância e o cumprimento do PNV, com o 

compromisso dos profissionais de programar as consultas e a vacinação de forma a serem rea-

lizadas na mesma deslocação, conforme Informação N° 008/2020 da DGS (2020). 

Deste ponto de partida, e após uma reunião inicial com a enfermeira-orientadora, que teve 

como objetivo dar a conhecer o PI em desenvolvimento e o encontrar de estratégias para maxi-

mizar as oportunidades de aprendizagem no âmbito da atuação de EEESIP, constatámos que os 

princípios de atuação do enfermeiro têm por base os objetivos, exames de saúde e conteúdos 

preconizados no PNSIJ. A sua intervenção é assim orientada para o bem-estar, crescimento e 

desenvolvimento do RN, criança, jovem e família, e simultaneamente dirigida para a valoriza-

ção dos cuidados antecipatórios, como fator de promoção da saúde e de prevenção da doença, 

facultando os conhecimentos necessários ao melhor desempenho no que respeita à promoção e
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proteção dos direitos da criança e ao exercício da parentalidade e, com vista à obtenção de 

ganhos em saúde (DGS, 2013). 

Neste decorrer, a sua intervenção objetiva: realizar consultas de vigilância em idades-chave 

(a nível de etapas do desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo e emocional, socialização, 

alimentação e escolaridade), concomitantemente com o esquema cronológico do PNV; avaliar 

o crescimento e o desenvolvimento; promover, apoiar e estimular o exercício adequado das 

responsabilidades parentais; prevenir perturbações emocionais e do comportamento; detetar 

precocemente, acompanhar e encaminhar situações de risco; prevenir, identificar e saber como 

abordar as doenças comuns; sinalizar e proporcionar apoio continuado às crianças com doença 

crónica/deficiência e assegurar a realização de aconselhamento genético; apoiar a responsabi-

lização e a autodeterminação; estimular a opção por comportamentos promotores de saúde 

(DGS, 2013). 

No cumprimento do exposto, nesta UCSP está também preconizada a consulta autónoma 

de Enfermagem semanalmente para o RN no primeiro mês de vida e quinzenalmente no se-

gundo mês, sendo depois avaliada a periodicidade, individualmente, com possibilidade de agen-

damento sempre que a família considerar pertinente ou quando o enfermeiro observe necessi-

dade, gerindo autonomamente e de forma apropriada a cada idade e família. Estas consultas 

para além de estarem orientadas para o cumprimento do acima referido, incidem sobre a vaci-

nação e cumprimento do PNV, englobam a avaliação de parâmetros antropométricos e a avali-

ação do desenvolvimento e, têm grande foco nos cuidados antecipatórios com base nas reco-

mendações apontadas no PNSIJ e adaptadas à individualidade do binómio. 

Todos os aspetos referentes às consultas são registados no sistema informático Sclínico®, 

o que garante a continuidade dos cuidados prestados. A par dos registos aí efetuados, os dados 

relativos à avaliação antropométrica são também registados Boletim Individual de Saúde, assim 

como outros considerados pertinentes. 

Neste âmbito, tivemos oportunidade de observar e colaborar ativamente nestas consultas, 

intervindo ativamente e de forma autónoma. 

Durante este período, tivemos oportunidade de verificar que a consulta de Enfermagem  
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representa uma oportunidade privilegiada na atuação de triagem, avaliação, diagnóstico, inter-

venção e orientação de perturbações emocionais e do comportamento na infância e adolescên-

cia, conscientes de que a implementação atempada de estratégias preventivas e terapêuticas 

deve ser uma prioridade (DGS, 2013). Neste âmbito e em articulação com outros projetos com 

expoente máximo no bem-estar e desenvolvimento da criança, a EEESIP que orientou este per-

curso está incluída numa equipa multidisciplinar com competências na área da saúde mental 

infantil, denominado Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil [GASMI], sendo que oportuna-

mente inteirámo-nos do seu funcionamento e das estratégias terapêuticas que o enfermeiro pode 

desenvolver.  

Este é um programa de âmbito regional com protocolo entre a Administração Regional de 

Saúde do Algarve e o Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico Dona Estefânia, 

que colmata a inexistência de qualquer serviço ou unidade de psiquiatria da infância e da ado-

lescência nas unidades hospitalares algarvias, criando assim equipas multidisciplinares de pri-

meira linha (Administração Regional de Saúde do Algarve, n.d.). É composto por uma equipa 

multidisciplinar, que tem como objetivos observar, avaliar e intervir junto de crianças dos 3 aos 

12 anos de idade e respetivas famílias, que apresentem alterações do foro da saúde mental, 

respondendo aos casos de crianças/famílias de risco com psicopatologia ligeira, encaminhando 

as situações de psicopatologia mais complexa. O trabalho de articulação aqui envolvido permite 

melhorar não só a intervenção atempada, como a eficácia da intervenção e a implementação de 

programas de prevenção primária e de intervenção precoce (DGS, 2013). Ainda que à data do 

estágio o GASMI tivesse a sua atividade suspensa por necessidade de se direcionarem os recur-

sos humanos para as atividades no âmbito do combate à pandemia de COVID-19, o facto da 

enfermeira orientadora pertencer ao grupo, possibilitou que refletíssemos sobre algumas parti-

cularidades, o que contribuiu para o desenvolvimento de competências essenciais para cuidado 

especializado do EEESIP, indo ao encontro das unidades de competência estabelecidas em re-

gulamente próprio (OE, 2019), onde está definido que este: “E1.2. Diagnostica precocemente 

e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam afetar negativamente a vida 

ou qualidade de vida da criança/jovem. (…) E2.3. Responde às doenças raras com cuidados de 

enfermagem apropriados. (…) E2.4. Providencia cuidados à criança/jovem promotores da ma-

joração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns 

e complementares, amplamente suportadas na evidência” (p. 19193). Isto torna-se especial-

mente importante ao considerar que “tendendo às características específicas da sociedade atual, 
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a prevalência das perturbações emocionais e do comportamento na infância e adolescência tem 

vindo a adquirir uma dimensão importante” (DGS, 2013, p. 35).  

No que respeita à avaliação do desenvolvimento infantil, este foi um grande foco de aten-

ção e interesse para o desenvolvimento de competências, mas também um verdadeiro desafio, 

uma vez que a experiência profissional e o estágio decorrido até então, relacionaram-se essen-

cialmente com o cuidar em situação de doença e em situação de especial complexidade. Neste 

sentido, o PNSIJ a par dos diversos programas imanados pela DGS, constituíram um auxiliar 

essencial para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos acerca do desenvolvimento 

normal/espectável em cada idade para a atuação no âmbito da promoção do crescimento e de-

senvolvimento.  

Realça a Carta da Criança nos CSP de que a criança tem direito a ter os pais ou seus subs-

titutos junto dela durante os cuidados de saúde que lhe são prestados, sendo que a partir dos 16 

anos podem escolher se querem ser acompanhadas por estes ou se preferem estar sozinhas 

(Instituto de Apoio à Criança, 2021). Com conhecimento, procurámos ver cumprida tal pre-

missa, essencial para a humanização dos serviços de atendimento à criança e, simultaneamente, 

encarámos a presença dos pais como oportunidades para a capacitação parental e promoção da 

saúde, procurando-se com base no conhecimento que se dispõe da família, realizar educação 

para a saúde adequada, facilitando o desenvolvimento de competências parentais com objetivo 

máximo de otimizar as potencialidades de desenvolvimento da criança e jovem e  promover o 

bem-estar familiar. Assim, todos os momentos de interação enfermeiro/criança/família foram 

encarados como oportunidades para trabalhar o potencial de saúde do binómio, com foco na 

satisfação das necessidades deste. 

Ainda no que respeita ao desenvolvimento infantil e sua promoção, foi identificado junta-

mente com a enfermeira orientadora, que este era um tema de preocupação comum à maioria 

dos pais/famílias durante a consulta, nomeadamente como poderia ser a intervenção destes no 

seio familiar para promover o desenvolvimento da criança, particularmente nesta fase de isola-

mento social. Neste sentido, e considerando que a criança se apresenta dependente dos cuidados 

da família como forma de suprimir as suas necessidades para crescer e se desenvolver de forma 

saudável, figurando a família como agente promotor do desenvolvimento da criança e, sendo 

os pais os responsáveis pela maioria dos cuidados prestados, estes são um alvo importantíssimo
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da intervenção do EEESIP (OE, 2017). 

Deste modo, verificámos ser perentório capacitar os pais/família para o seu melhor desem-

penho e, foi com consciência da importância de promover nos pais uma postura ativa pela saúde 

da criança, que na consulta de Enfermagem procurámos prestar especial atenção à valorização 

dos cuidados antecipatórios, dirigindo a intervenção numa perspetiva de prevenção primária 

procurando empoderar os pais, nomeadamente ensinar e esclarecer acerca da promoção do de-

senvolvimento, particularmente quanto à exploração do ambiente, estimulação da linguagem e 

motricidade e desenvolvimento de atividades lúdicas que estimulassem a autonomia progres-

siva da criança. Simultaneamente, valorizámos a capacitação relativa a comportamentos saudá-

veis adequados à idade, nomeadamente referentes a hábitos de alimentação, higiene, sono, si-

nais de alerta, acidentes e segurança, e relação emocional, partilhando com estes orientações e 

recomendações adequadas, esclarecendo dúvidas e partilhando experiências. 

Posto isto, e para dar resposta à necessidade identificada, foram desenvolvidos seis flyers. 

cujo público-alvo são os pais/família, e onde consta informação e estratégias para a promoção 

do desenvolvimento no primeiro ano de vida. A informação que contêm visa promover o de-

senvolvimento da criança e ser um contributo para o aumento da segurança e competência pa-

rental. Em conjunto com a enfermeira orientadora optámos por direcioná-los apenas para o 

primeiro ano de vida, uma vez que é aqui que ocorrem as maiores aquisições e onde todos os 

dias surgem mudanças e, por isso são necessárias aprendizagens constantes(Oliveira et al., 

2018). Cada flyer foi direcionado para um grupo etário específico: RN na primeira consulta; 

primeiro mês de vida; lactente com quatro meses; lactente com seis meses; lactente com nove 

meses; e lactente com doze meses. A informação que contêm complementa aquela que é trans-

mitida nas consultas destas idades.  

Depois de elaborados, considerando informação pertinente, fidedigna e atual, foram apre-

sentados à enfermeira orientadora para análise crítica e reflexão, e colocados para aprovação da 

equipa de Enfermagem. Estes apresentam-se no Apêndice IX. Neste momento já constituem 

um elemento auxiliar da consulta de Enfermagem de vigilância de saúde infantil. 
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Com estas oportunidades de intervenção foi possível desenvolvermos competências bas-

tante relevantes no que respeita à intervenção do EEESIP. Define o Regulamento de Compe-

tências Específicas do EEESIP (OE, 2018), como unidade de competência que este “E1.1. Im-

plementa e gere, em parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade 

para gerir o regime e da reinserção social da criança/jovem. (…) E3.1.Promove o crescimento 

e o desenvolvimento infantil” (p. 19193-19194), e como critérios de avaliação, que este profis-

sional “ E1.1.3. Utiliza estratégias motivadoras da criança/jovem e família para a assunção dos 

seus papéis em saúde. (…) E1.1.4. Proporciona conhecimento e aprendizagem de habilidades 

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

competências para a gestão dos processos específicos de saúde/doença. (…) E1.1.5. Procura 

sistematicamente oportunidades para trabalhar com a família e a criança/jovem no sentido da 

adoção de comportamentos potenciadores de saúde. (…) E3.1.1. Demonstra conhecimentos so-

bre o crescimento e desenvolvimento. (…) E3.1.3. Demonstra conhecimentos aprofundados 

sobre técnicas de comunicação no relacionamento com a criança/jovem e família (p. 19193-

19194).  

A avaliação da dinâmica familiar e da rede de suporte sociofamiliar foi também uma pre-

ocupação durante o contacto com a criança e família, nomeadamente a avaliação da relação 

emocional e de vinculação criança/pais, com especial atenção no primeiro ano de vida e ao 

estado emocional da mãe ou do principal cuidador. Aqui, verificámos a importância de existir 

uma visão sistémica da família, que permite o estabelecimento de uma relação de confiança, 

não só para que os pais coloquem dúvidas, mas porque permite maior facilidade na deteção de 

situações de desequilíbrio ou rutura, que poderão interferir no desenvolvimento da criança. 

Destacamos a situação de uma mãe que na consulta ao RN, demonstrou grande labilidade emo-

cional, que reconhecida por nós, após abordagem inicial foi referenciada para o médico de fa-

mília. Esta intervenção, aproximou-nos daquela que é a intervenção expectável do EEESIP, 

indo ao encontro dos critérios de avaliação “E1.1.6. Utiliza a informação existente ou avalia a 

estrutura e o contexto do sistema familiar. (…) E1.1.7. Estabelece e mantém redes de recursos 

comunitários de suporte à criança/jovem e família com necessidades de cuidados.” (Oe, 2018, 

p. 19193). 

A consulta de Enfermagem ao adolescente, constituiu um verdadeiro desafio de aprendi-

zagem. Este grupo, etário com características muito particulares, nomeadamente no que respeita
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a comportamentos de risco, carece de uma abordagem muito específica no sentido de promover 

a autodeterminação e tomada de decisão responsável nas escolhas relativas à saúde. No entanto, 

a procura de serviços de saúde pelos adolescentes é escassa, sobretudo porque em geral, a ado-

lescência e juventude são períodos saudáveis (OE, 2010). A atual situação pandémica, em que 

se priorizaram as consultas dos primeiros 5 anos de vida, agravou ainda mais a dificuldade de 

intervenção neste grupo (DGS, 2020). 

Apesar disto, foi-nos possível intervir, nomeadamente ao procurar realizar a consulta de 

Enfermagem previamente à consulta médica. Estes momentos, particularmente exigentes, im-

plicaram a mobilização de recursos pessoais e profissionais, objetivando o estabelecimento de 

uma relação de confiança, promotora de uma relação terapêutica eficaz, pautando a intervenção 

pela autenticidade, empatia e respeito pela privacidade, respeito pelas capacidades do adoles-

cente, opiniões e sentimentos, bem como a promoção da autoestima e autodeterminação nas 

escolhas relativas à saúde. A adaptação da comunicação e um discurso isento de juízos de valor, 

respeitando as capacidades do adolescente, opiniões e sentimentos, foi verdadeiramente impor-

tante. Na nossa intervenção fomentámos a autovalorização, o desenvolvimento de estratégias 

de cooping e a autodeterminação nas escolhas relativas à saúde. Esta oportunidade de interven-

ção contribuiu para o desenvolvimento de competências específicas, bastante relevantes na atu-

ação do EEESIP, como seja “E3.4. Promove a autoestima do adolescente e a sua autodetermi-

nação nas escolhas relativas à saúde” (OE, 2018, p. 19194), indo ao encontro dos respetivos 

critérios de avaliação. 

No que respeita à vacinação, foi-nos também possível colaborar ativamente. A intervenção 

passou por envolver a criança e os pais, negociando com estes o procedimento e, aqui, ressal-

vamos as estratégias de comunicação adaptadas a cada criança e família. Considerando as ori-

entações do PNV, a nossa atuação incluiu também promover o cumprimento e atualização do 

plano vacinal. Neste âmbito, logo no primeiro contacto entre o enfermeiro e a criança/família, 

aquando da consulta de saúde infantil, observámos que era priorizada a identificação de elegi-

bilidade para administração da vacina contra a tuberculose, Bacille Calmette-Guérin, seguida 

de inclusão da criança elegível em lista própria criada na Unidade, para vacinação logo que 

possível, de acordo com o preconizado (DGS, 2016, 2018).
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Ainda considerando a ação na vacinação, priorizámos o controlo da dor, com a adoção de 

intervenções sensoriais, cognitivas, comportamentais, cognitivo/comportamentais, físicas ou 

periféricas, suporte emocional e/ou ambientais (OE, 2013b). Neste âmbito, mas já no que res-

peita à valorização do potencial do posicionamento na promoção do conforto e bem-estar do 

RN, criança e jovem, temática geral que alicerça o nosso PI, bem como partindo do pressuposto 

de que “a combinação do posicionamento adequado com a presença dos pais ou pessoa signifi-

cativa e com a utilização de estratégias de distração favorecem a realização do procedimento 

em condições de segurança e beneficiam a experiência das pessoas envolvidas, particularmente 

da criança” (Curado et al., 2016, p. 255), e após troca de experiências com a equipa, elaborou-

se um poster para colocar na sala de espera, intitulado “Posicionamento: Estratégia de conforto 

durante a vacinação - o colo e o abraço aliviam a dor!”, que se apresenta no Apêndice X. Neste 

constam três exemplos de como o lactente/criança podem ser posicionados durante a vacinação, 

nomeadamente ao colo, a mamar ou abraçado à mãe/pai, demonstrando como estas estratégias 

de posicionamento são efetivas na diminuição da intensidade da dor, minimização do stress, na 

promoção da segurança e do conforto e maximizador da gestão emocional da criança (Curado 

et al., 2016). Sempre que oportuno vacinámos na presença de outros enfermeiros, recorrendo a 

diferentes posicionamentos, demonstrando diferentes estratégias de posicionamento e a efetivi-

dade da intervenção. Como isto, favorecíamos a aprendizagem, a destreza nas intervenções e o 

desenvolvimento de habilidades e competências na equipa (OE, 2019). 

Ainda no que respeita à temática do nosso PI, no decorrer da reunião que realizamos na 

primeira semana de estágio com a enfermeira orientadora, procurámos identificar as necessida-

des do serviço neste âmbito e que seria útil dar resposta. Neste contexto, identificámos a neces-

sidade de sensibilizar a equipa de Enfermagem sobre a importância e a eficácia do posiciona-

mento na redução da dor e na promoção do conforto durante o procedimento inerente ao Teste 

de Diagnóstico Precoce. Foi neste seguimento identificada a pertinência de uniformizar práticas 

neste âmbito, para uma abordagem coordenada e sistematizada. A pertinência e interesse pelo 

tema foi também validado, informalmente, junto da equipa de Enfermagem, que revelou estar 

pouco desperta para a temática, inclusive sobre os diferentes posicionamentos que podem ser 

adotados e o efeito desta intervenção no controlo da dor. 

O RN, após alta hospitalar é encaminhado aos CSP, sendo que é aqui que, na primeira 

semana de vida têm a primeira consulta. Esta consulta constitui um momento privilegiado de
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observação do neonato, sendo que é também nesta que se realiza o Teste de Diagnóstico Pre-

coce, vulgo teste do pézinho, entre o 3º e o 6º dia de vida, incluso ao Programa Nacional do 

Rastreio Neonatal ao RN. Este rastreio, cuja intervenção inerente ao procedimento é exclusiva-

mente competência do enfermeiro, é um programa nacional de grande sucesso revelando ele-

vada qualidade, ilustrada pela elevada taxa de cobertura. 

Foi, portanto, elaborada uma proposta de Norma de atuação de Enfermagem “Atuação de 

Enfermagem no controlo da dor do recém-nascido durante a realização do Teste de Diagnóstico 

Precoce”, que se apresenta no Apêndice XI. Esta visa ser uma linha orientadora para a prestação 

de cuidados de excelência, contendo informação sistematizada e assente em evidência, permi-

tindo ainda a uniformização dos cuidados de Enfermagem e aumento da qualidade dos mesmos. 

Como instrumento prático e de rápida consulta, construiu-se ainda um pequeno guia, em forma 

de marcador de livro, e onde estão resumidas as indicações práticas para o posicionamento do 

RN durante o Teste de Diagnóstico Precoce, podendo este ser parte do material de bolso de 

cada enfermeiro. Este apresenta-se no Apêndice XII. Ambos foram baseados nas diretrizes 

emanadas pela DGS e OE, nomeadamente as Normas e Guias Orientadores da Boa Prática. 

Durante a realização destes instrumentos de apoio à prática de cuidados, estes foram sendo 

discutidos criticamente com a enfermeira-orientadora, Professora Orientadora e alguns elemen-

tos de referência na equipa, como sejam outros EE, de modo a refletir sobre o trabalho desen-

volvido, a promover o ajuste para a realidade do contexto e o envolvimento da equipa, fomen-

tando com isto também a mudança de práticas. Nesta sequência, foi preparada uma apresenta-

ção, a realizar durante uma sessão de formação destinada à equipa de Enfermagem, com o obje-

tivo de apresentar a Norma elaborada e com o objetivo de promover a reflexão, a partilha de 

informações, conhecimentos e experiências, e contribuir para sensibilizar a equipa no âmbito 

da prevenção e controlo da dor e promoção do conforto durante realização do Teste de Diag-

nóstico Precoce, através de estratégias de posicionamento. Apresenta-se no apêndice XIII a 

apresentação elaborada bem como o respetivo plano de sessão.  

Na sequência da sessão de formação, emerge a necessidade de avaliação desta, visando 

verificar se o impacto da formação foi o desejado e se o trabalho desenvolvido e apresentado 

respondeu às necessidades diagnosticadas. Neste seguimento, é também fundamental avaliar a 

organização da sessão de formação e pertinência dos conteúdos abordados, recursos utilizados



 
 

dez-21 | Página 88 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

e eficácia do formador, pelo que para isto foi elaborado um questionário, no Google Forms e 

delineado para preenchimento online após a sessão, apresentando-se este no Apêndice XIV. 

Contudo, a enfermeira orientadora considerou que pelas contingências impostas pela pan-

demia, incluindo o facto de vários elementos da equipa estarem a acumular funções no centro 

de vacinação e por este motivo com turnos extras, não se encontravam reunidas as condições 

para uma apresentação formal. Opinião partilhada pela restante equipa de Enfermagem. 

Deste modo, e depois de apresentação de todo o trabalho desenvolvido à enfermeira orien-

tadora e Docente Orientadora, propusemos que os instrumentos construídos a par da apresenta-

ção elaborada, fossem enviados, pela enfermeira orientadora, por e-mail para a equipa, para 

posterior discussão e implementação. Foi ainda demonstrada disponibilidade para apresentação 

formal em momento oportuno.  

Os obstáculos que foram surgindo para as atividades planeadas e construidas, não foram 

impeditivos de atuarmos como dinamizadores e gestores da incorporação do novo 

conhecimento no contexto da prática de cuidados. Deste modo, foram aproveitadas diversas 

oportunidades de realização do Teste de Diagnóstico Precoce. Recorremos a diferentes técnicas 

de posicionamento do RN, como seja o posicionamento à mama ou até o posicionamento do 

RN em contenção e ao colo da mãe ou pai, revelando-se assim conhecimentos na prestação de 

cuidados especializados, seguros e competentes, tal como preconizado para a prática de um EE 

(OE, 2019). Estes momentos eram aproveitados para demonstrar aos enfermeiros da equipa, 

que no momento estivessem disponíveis, diferentes estratégias de posicionamento e a eficácia 

desta medida. Com isto, ia sendo dada a conhecer, informalmente, a Norma elaborada, for-

mando oportunamente e rentabilizando as oportunidades de aprendizagem, favorecendo a 

aprendizagem, mas também destreza nas intervenções e o desenvolvimento de habilidades e 

competências, visando ganhos em saúde, tal como compete ao EE (OE, 2019).  

Considerando as adversidades expostas, não foi possivel avaliar como desejado o produto 

final desenvolvido e a sua operacionalização. No entanto, através da enfermeira orientadora 

ficámos a saber que a equipa foi bastante recetiva ao trabalho desenvolvido e às mudanças  

sugeridas para a prática de cuidados. Desta forma, as atividades expostas permitiram 

desenvolver competências fundamentais à prática especializada.
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPE-

TÊNCIAS  

Refletir é um processo intrínseco à Enfermagem. Os enfermeiros representam os agentes 

do processo de mudança e o desenvolvimento de competências resulta da articulação entre os 

próprios enfermeiros, o contexto e os saberes construtos da experiência, tendo por base um 

processo reflexivo sobre a prática de Enfermagem (Serrano et al., 2011). 

A reflexão representa uma ferramenta indispensável para consolidar os conhecimentos as-

similados na prática, pois é neste contexto e nas interações com a prática que se colocam ques-

tões e se desenvolve o conhecimento clínico, que sustentando pela teoria, permite o desenvol-

vimento de competências para a atuação. A reflexão na prática de Enfermagem urge como ha-

bilidade indispensável para o processo de aprendizagem, impulsionando o corpo de conheci-

mentos da própria disciplina e, por conseguinte, fundamental na construção e apropriação de 

competências para a prática especializada (Peixoto & Peixoto, 2016). 

Deste modo, é com um trabalho reflexivo que se constrói o presente capítulo, sendo esta 

análise crítica e reflexiva relativa à construção de Competências Comuns de EE, Específicas de 

EEESIP e de Mestre em Enfermagem, e que agora se apresenta, essencial para a consolidação 

de conhecimentos e perceção do desenvolvimento de competências e das inerentes mudanças 

na intervenção. 

 

4.1 Desenvolvimento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Sendo a Enfermagem a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados 

de Enfermagem ao ser humano, ao longo do ciclo vital, ajudando-o a atingir a sua máxima 

capacidade funcional tão rapidamente quanto possível, o enfermeiro é o profissional “(…) a 

quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e 

humana para a prestação de cuidados de enfermagem (…)” (Ministério da Saúde, 1996). Por 

sua vez, o EE “é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para 

prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” 

(OE, 2019, p. 4744), sendo que a atribuição deste título pressupõe que estes partilhem um com-
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junto de competências comuns, aplicáveis em todos os contextos de prestação de cuidados de 

saúde e, que permitem a resposta personalizada à exigência e complexidade das necessidades 

da pessoa, família e comunidade. 

As Competências Comuns do EE concretizam-se do aprofundamento do domínio de com-

petências do enfermeiro de cuidados gerais e neste âmbito, o perfil de Competências Comuns 

do EE é constituído por quatro domínios de competência: domínio da responsabilidade profis-

sional, ética e legal; domínio da melhoria contínua da qualidade; domínio da gestão dos cuida-

dos; e domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019). Para melhor 

reflexão, estrutura-se o presente subcapítulo de acordo com cada domínio de competência su-

pramencionado. 

A. Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

Emerge daqui a referência a uma prática profissional, ética e legal, no cumprimento das 

normas legais, princípios éticos e deontologia profissional, e garantia pelo respeito dos direitos 

humanos e as responsabilidades profissionais, no âmbito da prática de cuidados (OE, 2019). 

Este percurso foi, de forma transversal e perante grande variedade de situações da prática 

especializada, pautado pela demonstração de uma tomada de decisão ética, que se eleva abor-

dagem centrada na criança e família, nomeadamente na prática desenvolvida e assente nos 

CCD, e do qual também emergem os CCF e a parceria estabelecida, tendo esta sido uma cons-

tante ao longo de todo o percurso, na garantia da individualização na intervenção e na procura 

pela progressiva responsabilização e autonomia das famílias no cuidados e projetos de saúde. 

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (Ministério da Saúde, 1996), o 

Código Deontológico do Enfermeiro, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta da 

Criança Hospitalizada, foram instrumentos que orientaram a intervenção junto da criança e  fa-

mília, mas também no seio da equipa multidisciplinar, cientes da exigência esperada durante o 

exercício profissional. Os quatro princípios orientadores da intervenção, de forma transversal, 

foram: a justiça; a não-maleficência; a autonomia e beneficência; e a dignidade e honestidade. 

O Código Deontológico (OE, 2015), constituiu uma base orientadora da intervenção e tomada 

de decisão, suportando-a, nomeadamente em processos de tomada de decisão de maior comple-
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xidade e, deste evidenciaram-se algumas premissas que suportaram a prática de forma trans-

versal, como sejam: o exercício com adequados conhecimentos científicos e técnicos, supor-

tando a tomada de decisão; respeito pela vida e a qualidade de vida em toda a ação; respeito 

pela dignidade humana e pela saúde; respeito pela integridade biopsicossocial, espiritual e cul-

tura; respeito pelo direito à autodeterminação e respeito pela privacidade e intimidade da pes-

soa.  

Salientamos que inerente ao respeito pela autodeterminação está implícito o dever de in-

formação, e neste âmbito, a criança, de acordo com o seu estádio de desenvolvimento, tem o 

direito de ser informada e de ver valorizada a sua opinião, sendo as decisões tomadas em par-

ceria entre o enfermeiro e a díade criança/família, considerando como expoente máximo a pro-

teção pela vida, o bem-estar e o superior interesse da criança. Conscientes disto, procurámos 

que a atuação, em qualquer contexto de intervenção, assentasse num corpo de conhecimentos 

também do domínio ético e deontológico, na avaliação sistemática das melhores práticas e na 

valorização pelas escolhas, informadas, da criança/jovem e família.  

A par disto, e não apenas em contexto de prática clínica, mas também implícito à investi-

gação em Enfermagem, realçamos aqui o PI, em que houve imperativamente respeito pelos 

prossupostos éticos, garantindo o respeito pela privacidade de todos os intervenientes, bem 

como o cumprimento dos demais princípios. Todas as atividades realizadas neste âmbito tive-

ram o consentimento dos enfermeiros-chefes responsáveis pelos serviços onde decorreram os 

estágios, assim como autorização de todos os intervenientes. 

A procura pela excelência do exercício em todo o ato profissional, esteve intrínseca a todo 

este percurso formativo, tendo sido inclusivamente o grande impulso para o iniciar deste ciclo 

de formação especializada. A procura permanente de condições que permitam exercer a profis-

são com dignidade e autonomia, garantindo a prestação assente no melhor nível de prestação 

de cuidados possível, foi um pressuposto transversal a este percurso. 

B. Domínio da melhoria contínua da qualidade
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No âmbito deste domínio, reconhecesse como competência do EE o assumir de ações es-

pecíficas, colaborando em todas as suas fases até ao nível operacional, em projetos institucio-

nais na área da qualidade, reconhecendo que a melhoria da qualidade envolve a avaliação das 

práticas e a implementação de programas de melhoria continua. Similarmente, compete-lhe 

atuar no sentido de garantir um ambiente terapêutico e seguro, ambiente esse centrado na pes-

soa, considerando que tal é condição imprescindível para a efetividade terapêutica, atuando 

proativamente. Compete-lhe gerir os cuidados de Enfermagem e os recursos, visando a garantia 

da qualidade, com foco máximo no bem-estar e qualidade de vida (OE, 2019). 

Da necessidade de melhoria continua dos cuidados de Enfermagem, urgem os Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001), que norteiam na procura da melhoria 

contínua da qualidade destes e que vieram determinar a implementação de sistemas de melhoria 

contínua da qualidade do exercício profissional. Intrínseca à promoção da melhoria contínua, 

os Padrões de Qualidade fomentam a reflexão sobre o exercício profissional. Neste seguimento, 

surgem os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem Especializados, que surgem 

como uma oportunidade de balizar a qualidade dos cuidados especializados e, assim, são como 

um referencial para a prática especializada, que para o EEESIP tome como foco de intervenção, 

entre outros, a promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e do jovem, procurando 

a maximização do potencial de desenvolvimento infantil (OE, 2017). 

Deste já, é nos possível alicerçar o nosso PI na ação do EE, considerando que o EE “Iden-

tifica oportunidades de melhoria. (…) Agiliza a elaboração de guias orientadores de boa prática. 

(…) Fomenta a implementação de programas de melhoria contínua da qualidade. (…) Incre-

menta a normalização e a atualização de soluções eficazes e eficientes.” (OE, 2019, p. 4747). 

Disto resultou a elaboração de uma proposta de norma de atuação e num Guia Orientador da 

Prática de Enfermagem e que é também ele um contributo para um Guia Orientador da Boa 

Prática de Cuidados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica no âmbito dos cuidados 

neonatais, que sinergicamente tornaram possível o aprofundamento de competências neste do-

mínio. 

Desta forma, o PI desenvolvido representa o expoente máximo do reconhecimento atribu-

ído à melhoria continua da qualidade nos cuidados, sendo que este constituiu-se como um ele-

mento de mudança de práticas e que fomenta a reflexão sobre as mesmas, particularmente 
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importantes no âmbito da intervenção à criança e família ao considerarmos que “Devido aos 

avanços da investigação médica e tecnológica, existe um elevado número de crianças com de-

ficiência ou risco de atraso de desenvolvimento, necessitando de reforço da intervenção pre-

coce” (OE, 2017, p. 2). As várias atividades desenvolvidas neste âmbito, resultado da mobili-

zação de conhecimentos e habilidades, e que resultaram em suportes à prática de cuidados dos 

enfermeiros - Normas de atuação; Protocolo de atuação; Guias Orientadores dos Cuidados de 

Enfermagem; flyers; e poster -, podem afirmar-se como um verdadeiro contributo para melho-

res práticas no âmbito da promoção do desenvolvimento infantil, com expressão máxima na 

melhoria da qualidade dos cuidados neonatais. Destaca-se aqui que o recurso à MP, pelas fases 

que preconiza, foi particularmente importante para o aprofundamento de competências neste 

âmbito. 

A promoção de um ambiente terapêutico e seguro e a participação na criação de mecanis-

mos formais para a gestão do risco, considerada como condição imprescindível para a efetivi-

dade terapêutica e prevenção de incidentes, pautou igualmente este processo formativo. Neste 

sentido, aponta-se o desenvolvimento de intervenções para dar resposta a uma necessidade im-

posta a nível nacional e corroborada no Plano Estratégico do Centro Hospitalar em que ocorreu 

o estágio em contexto de SUP, que se relaciona com a avaliação do risco de desenvolvimento 

de UP na criança no SUP. É apontado que os serviços prestadores de cuidados de saúde tenham 

instituídas práticas para avaliar o risco de desenvolvimento de UP, pelo que no estágio foi pos-

sível contribuir para o projeto institucional neste âmbito, garantindo-se uma avaliação deste 

risco conforme preconizado, através da escala de Braden Q. Desenvolveu-se uma proposta de 

procedimento de Enfermagem sobre o tema, e está incluído no plano de formação anual em 

serviço, uma sessão de formação sobre este assunto, agendada para outubro de 2021.  

Ainda no que respeita à gestão do risco ao nível institucional, especificamente no que diz 

respeito à implementação e manutenção de medidas de prevenção e controlo de infeção, em 

consequência da pandemia de COVID-19, tivemos oportunidade de colaborar e intervir neste 

âmbito, nomeadamente com troca de experiências sobre estratégias respeitantes ao circuito de 

doentes, ao contacto com a criança, à limitação do acompanhamento das crianças por parte dos 

pais e de como atuar na prevenção de alguns riscos sem expor a criança de um ambiente impes-

soal e que não responda às suas particularidades e necessidades, pelo que tivemos o cuidado de 

ajustar a nossa prática, para que no respeito pelas medidas instituídas, fosse garantida a qualida-
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de e humanização nos cuidados. A troca de conhecimentos e a reflexão neste âmbito, foram 

particularmente importantes para o desenvolvimento de competências relacionadas com a ges-

tão do ambiente, centrado na pessoa, como condição imprescindível para a efetividade terapêu-

tica.  

De forma mais ampla, mas igualmente relacionado com a promoção de um ambiente físico, 

psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e proteção, foi sempre considerada a 

família como o alvo da intervenção, envolvendo-a nos cuidados e trabalhando em parceria com 

esta. 

C. Domínio da gestão dos cuidados 

No que respeita a este domínio, a experiência profissional e o conhecimento que dela ad-

vém, revestiu-se de especial relevância nomeadamente na adaptação a cada contexto e na arti-

culação na equipa, permitindo maior facilidade no desenvolvimento destas competências.  

A oportunidade de realizar estágio em diferentes contextos e, inclusivamente, em diferentes 

regiões do país permitiu percecionar distintos tipos e estratégias de liderança em consequência 

e em adequação ao clima organizacional. Além disso, o facto das enfermeiras que orientaram 

os estágios nos três contextos serem elementos de referência nas equipas e inclusivo chefes de 

equipa, favoreceu o desenvolvimento de competências inerentes à gestão de cuidados. Obser-

vámos, de forma particular, e no que respeita à gestão de conflitos, o constante incentivo ao 

diálogo. 

Importa realçar que todo o estágio decorreu num momento singular para os profissionais 

de saúde, com foco especial para os enfermeiros, em que as equipas se encontram extremamente 

cansadas, com redução do número de profissionais em resultado da organização de recursos a 

nível institucional, com elementos mobilizados para equipas de cuidados a doentes com Covid-

19. Vários trabalhos apontam já que esta pandemia colocou os enfermeiros em constante situa-

ção de stress, com consequente exaustão emocional, sendo que a incerteza e a elevada carga de 

trabalho durante este período já extenso, afetou este grupo profissional e cujas consequências 

pessoais, organizacionais e sociais poderão ser de elevado impacto inclusive na capacidade de 

resposta e cuidados prestados. Os resultados são unânimes ao apontarem que os enfermeiros 
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pertencem ao grupo de profissionais de saúde que evidenciam níveis mais elevados de burnout 

(Murat et al., 2021; Veloso, 2020). 

Esta situação exigiu uma escrupulosa adaptação da liderança e uma gestão adequada dos 

recursos para manter a qualidade e garantir que são prestados os melhores cuidados possíveis à 

criança e família, exigindo das chefias a fomentação de um ambiente positivo. Neste sentido, 

observámos a aplicação de estratégias motivacionais, como seja exemplo o reconhecimento, a 

valorização do esforço e do empenho e a constante motivação da equipa. Ainda neste âmbito, 

resultado desta situação pandémica, observámos frequentemente durante os estágios várias mu-

danças no seio das equipas e a implementação de novos métodos de trabalho, o que nos permitiu 

desenvolver competências, nomeadamente intrínsecas às funções de chefe de equipa, particu-

larmente no que respeita a capacidade de tomada de decisões de modo a otimizar o trabalho da 

equipa. 

D. Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

Neste que foi um percurso marcado pela procura incessante de conhecimento, considera-

mos que também se traduziu na procura pelo autoconhecimento, muito fomentado pela neces-

sidade constante de reflexão. Neste sentido, reconhecemos que este foi um trajeto de enorme 

crescimento no que respeita a maturidade profissional, em que conseguimos depreender o nosso 

potencial e o impacto da nossa atuação na relação interpessoal, nomeadamente na relação tera-

pêutica com a criança e família. Tornou possível consciencializarmo-nos das nossas limitações 

e fragilidades, bem como da influência pessoal na relação profissional, com o binómio cri-

ança/família e na relação com a equipa. 

Em harmonia com o desenvolvimento destas competências, a mobilização de conhecimen-

tos e de experiências foi uma constante, assim como foi permanente a aquisição de novos co-

nhecimentos e habilidades para garantir a melhoria da qualidade dos cuidados prestados. Neste 

sentido, foram sendo realizados em paralelo com o Estágio, vários cursos e formações com o 

objetivo major de basear a prática especializada em evidência científica atual e pertinente, ele-

vando a qualidade dos quais prestados. Neste âmbito, participámos: no 1º Curso Básico de 

Alergologia Pediátrica, organizado pela Associação de Saúde Infantil de Coimbra, e que se 

realizou no dia 8 de fevereiro de 2021; no XVII Curso Básico de Ortopedia Infantil, que decor-
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reu a 26 e 27 de março de 2021, organizado pela Associação de Saúde Infantil de Coimbra; no 

curso de Formação Profissional de Curso Básico de Cuidados Paliativos Pediátricos, organi-

zado pelo Centro de Formação do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte, e que decor-

reu de 6 a 8 de abril de 2021; no 1º Seminário de Investigação do Projeto NIDCare, subordinado 

ao tema “A Prática Baseada em Evidência: Cuidados Paliativos Neonatais”, realizado no dia 14 

de maio de 2021, organizado pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; no 1º Congresso 

Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente, subordinado ao tema “Acesso à 

Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-estar" organizado pelo Departamento de Enfermagem 

da Criança e do Jovem da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, e que decorreu a 20 e 21 

de maio de 2021; e no Curso "O Essencial em Neonatologia: da Sala de Partos à UCIN", reali-

zado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em colaboração com o Serviço de 

Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, no dia 26 de Maio de 2021.  

A par do exposto, define o Regulamento de Competências Comuns do EE (OE, 2019), que 

as suas competências envolvem as dimensões da “educação dos clientes e dos pares, de orien-

tação, aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e 

levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma con-

tínua a prática da enfermagem” (OE, 2019, p. 4744). Está ainda definido que este baseia a sua 

práxis clínica especializada em evidência científica e assume-se como agente ativo no campo 

de investigação, identificando lacunas do conhecimento e oportunidades relevantes de investi-

gação.  

Neste sentido, nos diferentes contextos foram identificadas lacunas do conhecimento e 

oportunidades relevantes de investigação, nomeadamente diagnosticámos as necessidades for-

mativas que existiam relativas à área do PI. Concomitantemente, atuámos como dinamizadores 

da incorporação do novo conhecimento no contexto da prática de cuidados, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades e competências no seio das equipas, o que se materializou ao 

longo do projeto realizado. Neste sentido, e apesar da impossibilidade de realizarmos sessões 

de formação formais, atuámos como formadores oportunos, partilhando conhecimentos em vá-

rios momentos, provenientes da evidência científica e integrados na experiência profissional, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos cuidados. 
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Não obstante, damos ainda ênfase à Revisão Sistemática da Literatura realizada, já menci-

onada, e que permitiu que assumíssemos um papel ativo no campo da investigação, contribu-

indo com conhecimento válido e oportuno para a prestação de cuidados, bem como para o de-

senvolvimento da prática especializada. 

 

4.2 Desenvolvimento de Competências de Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica 

Em consonância com a prática do EE, ao EEESIP compete a prestação de cuidados espe-

cíficos desde o período que medeia do nascimento até aos 18 anos de idade, podendo em situ-

ações especiais ir até aos 21 ou 25 anos, até que haja uma transição apropriada para a vida 

adulta (OE, 2018).  

Estabelece o Regulamento de Competências Específicas do EEESIP (OE, 2018), que este 

profissional, utilizando um modelo conceptual centrado na criança e família, toma este como o 

binómio beneficiário dos seus cuidados e, “trabalha em parceria com a criança e família/pessoa 

significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre (…) para promover o mais elevado 

estado de saúde possível” (p. 19192). Este tem como desígnio a resposta na complexidade, mas 

também os conhecimentos e habilidades para avaliar a família e responder às suas necessidades, 

como sejam no âmbito da adaptação às mudanças na saúde e dinâmica familiar, transições essas 

com necessidade de especial atenção quando nos dirigimos para o RNP e família. 

Definem os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica (OE, 2017) que, no que respeita aos cuidados de Enfermagem Especializa-

dos em Saúde Infantil e Pediátrica, o exercício profissional do EEESIP “é especificado a partir 

da filosofia de cuidados da enfermagem pediátrica, que evidencia os cuidados centrados na 

família, com ênfase nas interações e processos comunicacionais que lhe estão subjacentes” (p.4) 

e, neste âmbito, concebendo a família como o contexto da criança/jovem, “presta cuidados de 

nível avançado com segurança e competência à criança/jovem saudável ou doente, proporciona 

educação para a saúde, assim como identifica e mobiliza recursos de suporte à família/pessoa 

significativa” (p. 3).  
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No que respeita ao perfil de Competências Específicas do EEESIP, o Regulamento supra-

citado (OE, 2018) define que são: 1- Assistir a criança/jovem com a família, na maximização 

da sua saúde; 2- Cuidar da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; 3- 

Prestar cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento 

da criança e do jovem. Cada competência contempla duas, cinco e quatro unidades de compe-

tência, respetivamente. 

Considerando o grau de complexidade e exigência do cuidado à criança em situação de 

doença aguda/urgente ou emergente, é imprescindível a integração não apenas na equipa de 

Enfermagem, mas em toda a equipa multidisciplinar, tendo em consideração que “o exercício 

profissional dos enfermeiros insere-se num contexto de atuação multiprofissional.” (OE, 2001), 

o que consideramos que aconteceu ao longo deste período, e daqui assomaram inúmeras opor-

tunidades.  

Desde já, importa enfatizar que a possibilidade de estagiar em diferentes locais, conce-

bendo a intervenção nos diferentes contextos em que o RN, criança, jovem e família se inserem, 

permitiu-nos enriquecer largamente esta trajetória e apropriarmo-nos de conhecimentos, com-

petências e habilidades para o cuidado especializado, pelo que no capítulo anterior, em que 

espelhámos o nosso percurso em contexto de prática clínica, integrámos desde logo uma análise 

reflexiva sobre o desenvolvimento de competências específicas de EEESIP decorrentes das 

oportunidades e atividades concretizadas. 

De forma transversal a este percurso em contexto de prática clínica, esteve a premissa de 

promover o bem-estar, conforto e qualidade de vida do binómio alvo de cuidados, enquanto 

princípios fundamentais para a maximização da saúde, que ao envolver um estado de completo 

bem-estar físico, psicológico, intelectual, social e espiritual, tem ênfase na satisfação das suas 

necessidades nas diferentes etapas de desenvolvimento, traduzindo a importância da potencia-

ção do crescimento e desenvolvimento da criança/jovem, tal como a sua adaptação às transições 

normativas e/ou acidentais. Neste sentido, ressalvamos a importância da intervenção do EEE-

SIP nas transições decorrentes do nascimento de um RNP, que pelas suas particularidades en-

volve transições mais complexas e, por conseguinte, exige especial intervenção com o objetivo 

de promover transições bem-sucedidas e o consequente bem-estar. Deste ponto, enquadra-se na 

ação do EEESIP a pertinência da promoção do desenvolvimento do RN, que foi o verdadeiro
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fio norteador deste percurso, pois através desta potenciação é possível que a criança alcance 

todo o seu potencial (OE, 2017). 

O estabelecimento de parcerias promotoras da parentalidade, assim como promotoras da 

autonomia da criança/jovem e família, mediante um processo de negociação, foram uma cons-

tante nos três contextos de estágio, dominando sempre a partilha de conhecimentos, o forneci-

mento de informação orientadora, que se figurou nos cuidados antecipatórios, dirigidos às fa-

mílias de modo a permitir-lhes maximizar o potencial de desenvolvimento, bem como potenciar 

a autonomia para a gestão dos processos específicos de saúde/doença. Exemplo concreto foi a 

intervenção já descrita em contexto de estágio na UCSP, e par a qual contribuiu os flyers pro-

duzidos. 

A par disto, e no cumprimento destes desígnios, procurou-se em todos os momentos, opor-

tunidades para capacitar e sensibilizar os pais, e sempre que adequado também a criança/jovem, 

na adoção de comportamentos promotores da saúde e para prevenção de situações de risco. Para 

tal utilizámos estratégias motivadoras e técnicas comunicacionais e relacionais apropriadas a 

cada díade, adequadas ao desenvolvimento e culturalmente sensíveis, o que nos permitiu tam-

bém consolidar competências no âmbito da unidade “E3.3. Comunica com a criança e família 

de forma apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura.” (OE, 2018, p. 19194). Em 

consonância, a experiência profissional até então, permitiu constituir bases sólidas de conheci-

mentos no âmbito da promoção da parentalidade, no sentido de munir a família de ferramentas 

para a adoção de comportamentos promotores de saúde, pelo que estes conhecimentos foram 

sendo mobilizados e consolidados ao longo de todo este percurso.  

Neste sentido, ressalvamos particularmente as oportunidades de intervenção em contexto 

de UCIN, onde nos foi possível implementar e gerir em parceria planos de saúde promotores 

da parentalidade, da capacitação para gerir o regime e da reinserção social daqueles RN, consi-

derando que muitos dos quais apresentam sequelas resultantes da prematuridade ou da condição 

que motivou o internamento e, por conseguinte, estão necessitados da intervenção de diferentes 

agentes da comunidade para alcançar o seu máximo potencial de saúde.  Daqui emerge um 

indiscutível desenvolvimento de competências imprescindíveis na atuação do EEESIP, como 

seja no âmbito das unidades de competências “E1.1. Implementa e gere, em parceria, um plano 

de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o regime e da reinserção social
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da criança/jovem. (…) E2.3. Responde às doenças raras com cuidados de enfermagem apropri-

ados. (…) E2.5. Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade.” (OE, 2018, p. 19193), indo ao encontro dos respetivos 

critérios de avaliação. 

Ainda especificamente sobre as oportunidades que emergiram do estágio na UCIN, onde 

verificámos a necessária visão holística do RN e família, tivemos oportunidade de colaborar 

naqueles que são os grandes focos da atuação do EEESIP, nomeadamente a promoção do de-

senvolvimento do RN, a promoção da vinculação e o desenvolvimento da parentalidade, ha-

vendo particular cuidado para envolver os pais nos cuidados e no estabelecimento de relações 

de parceria. Isto exigiu uma intervenção dirigida e individual perante as particularidades de 

cada RN/família, de modo a apoiar no processo de transição que vivenciam. Deste modo, e no 

que diz respeito aos pais, procurámos apoiar na transição para a parentalidade e promover sis-

tematicamente a vinculação e a capacitação parental e, sinergicamente, promover o harmonioso 

crescimento e desenvolvimento infantil, sendo que tal exigiu uma comunicação efetiva e a par-

tilha de informação oportuna e clara. Tudo isto contribuiu de forma muita relevante para desen-

volvimento de competências, nomeadamente em relação à unidade “E3.2. Promove a vincula-

ção de forma sistemática, particularmente no caso do recém-nascido (RN) doente ou com ne-

cessidades especiais.” (OE, 2018, p. 19193), indo ao encontro dos critérios de avaliação desta 

unidade de competência, bem como daquelas anteriormente supramencionadas. 

A diversidade de contextos de estágio, concomitantemente com a experiência profissional 

já apontada, permitiu-nos consolidar conhecimentos e competências para o reconhecimento, 

diagnóstico e intervenção perante as doenças comuns nas várias idades, bem como para o reco-

nhecimento de situações de risco. Em concordância, foi-nos possível implementar respostas de 

Enfermagem apropriadas, pelo que pela integração de conhecimentos e pelas oportunidades de 

intervenção, particularizando o estágio em contexto de urgência e de CSP, foi-nos possível o 

desenvolvimento de competências que se enquadram na unidade “E1.2. Diagnostica precoce-

mente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam afetar negativamente 

a vida ou qualidade de vida da criança/jovem.” (OE, 2018, p. 19193). 

Ainda neste âmbito, destacamos que no percurso na UCSP, durante uma consulta de En-

fermagem a uma jovem adolescente, se identificaram evidências de mal-estar psíquico e humor
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deprimido, sendo que a abordagem incluiu a referenciação para a psicóloga da Unidade, dando-

se com isto ênfase à intervenção da enfermeira orientadora, que na necessidade de intervenção 

fora do seu escopo de ação, considerou a referenciação na procura do aproveitamento máximo 

dos diferentes recursos da comunidade de suporte à criança e família. Observar esta articulação 

e encaminhamento contribuiu igualmente para o desenvolvimento de competências, conside-

rando o definido pelos critérios “E1.2.2. Encaminha as crianças doentes que necessitam de cui-

dados de outros profissionais. (…) E1.2.3. Identifica evidências fisiológicas e emocionais de 

mal-estar psíquico.” (OE, 2018, p. 19193). 

O trajeto, nomeadamente pelo SUP e UCIN, com intervenção ao RN, criança, jovem e 

família em situação de doença e/ou em situação de especial complexidade, permitiu-nos elevar 

as capacidades, conhecimentos e competências para a identificação e a atuação em situações de 

particular exigência. Não obstante, houve um investimento contínuo de modo a conseguirmos 

exercer uma correta avaliação da criança. Neste sentido, foi possível identificarmos focos de 

instabilidade, bem como pôr em prática competências técnicas na resposta às situações de ur-

gência e emergência, o que contribuiu de forma bastante relevante para desenvolvimento de 

competências, nomeadamente no âmbito unidades “E2.1. Reconhece situações de instabilidade 

das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriado. (…) E2.3. 

Responde às doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados. (…) E2.4. Providencia 

cuidados à criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma 

variedade de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente suportadas na 

evidência.” (OE, 2018, p. 19193). Particularizamos ainda neste âmbito, as oportunidades de 

prestação de cuidados ao RN em situação de especial vulnerabilidade, como seja o RNP e o RN 

gravemente doente, que permitiu mobilizar recursos oportunamente, para prestar cuidados de 

qualidade em situações de particular exigência, recorrendo a um largo espetro de abordagens 

terapêuticas, visando a majoração dos ganhos em saúde. 

A gestão da dor foi uma ação transversal em todos os momentos, com a preocupação de que “o 

controlo da dor é um direito que assiste a todos os indivíduos e atinge o seu máximo reduto nas 

crianças (…) Para os enfermeiros, o controlo da dor assume-se como um dever e um indicador 

de boa prática” (OE, 2013b, p. 5). É importante que, em parceria com os pais, se reconheça a 

individualidade da dor na criança e sua a variabilidade na perceção e manifestação, conside-

rando que a dor não tratada tem consequências a longo prazo (OE, 2013b). 
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Neste sentido, avaliação da intensidade da dor foi sempre realizada com recurso a instru-

mentos válidos, seguros e clinicamente sensíveis, tendo em atenção a idade da criança e situa-

ção clínica e, em todos os procedimentos dolorosos ou potencialmente dolorosos recorremos a 

um vasto leque de estratégias não farmacológica, dando ênfase ao posicionamento enquanto 

estratégia efetiva e amplamente viável para diferentes idades, desde o posicionamento em con-

tenção/swaddling ao posicionamento em abraço. Destacamos aqui a atividade desenvolvida no 

âmbito da UCSP, que contribuiu para sensibilizar a equipa para a importância do controlo da 

dor, bem como sobre estratégias a utilizar, particularizando o potencial do posicionamento. Es-

tas oportunidades de intervenção foram uma mais-valia no nosso percurso e permitiram que 

desenvolvêssemos competências essenciais na intervenção do EEESIP, nomeadamente no âm-

bito da unidade “E2.2. Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, oti-

mizando as respostas.” e dos respetivos critérios “E2.2.2. Garante a gestão de medidas farma-

cológicas de combate à dor. (…) E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não 

farmacológicas para o alívio da dor.” (OE, 2018, p. 19193). 

Atuar em resposta às necessidades específicas do ciclo vital, com o sentido amplo de pro-

mover o desenvolvimento infantil, foi, como referido, a premissa basilar deste percurso de for-

mação especializada. Em todos os contextos de estágios encontraram-se oportunidades para 

consolidar conhecimentos neste âmbito. A realização de uma correta avaliação e a promoção 

do crescimento e desenvolvimento do RN, criança e do jovem foi um verdeiro foco de atenção 

e, neste sentido, destacamos o estágio em contexto de CSP, em que no âmbito da vigilância em 

saúde, guiámos a nossa intervenção conforme o preconizado no PNSIJ, tal como já descrito. 

Urge aqui realçar, a utilização da Escala de Desenvolvimento Infantil Mary Sheridan, em cri-

anças de 1 mês até aos 5 anos, que avalia a postura e motricidade global, a visão e a motricidade 

fina, a audição e linguagem, comportamento e adaptação social (DGS, 2013). Esta é uma escala 

de aplicação rápida e um instrumento fiável, sendo que a familiarização e capacitação para a 

sua utilização foram uma verdadeira mais-valia, proporcionando-nos conhecimentos que per-

mitem maior aptidão e perspicácia para identificar possíveis alterações do desenvolvimento em 

qualquer contexto de prestação de cuidados. A par com a avaliação do crescimento e desenvol-

vimento e consequente promoção, procurámos, tal como exposto, transmitir orientações ante-
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antecipatórias. Isto contribuiu para o desenvolvimento de competências, nas quais se enquadra 

a unidade “E3.1. Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil.”, e os respetivos crité-

rios “E3.1.1. Demonstra conhecimentos sobre o crescimento e desenvolvimento. (…) E3.1.2. 

Avalia o crescimento e desenvolvimento da criança e jovem. (…) E3.1.3. Transmite orientações 

antecipatórias às famílias para a maximização do potencial de desenvolvimento infantojuvenil.” 

(OE, 2018, p. 19194). 

No que respeita à intervenção ao adolescente, destacamos especificamente as oportunida-

des no SUP e na UCSP, onde intervimos de modo a promover a autonomia e autodeterminação 

destes. Encarámos todas as oportunidades de contacto com o adolescente como oportunidades 

para facilitar a aquisição de conhecimentos relativos à saúde e à segurança. Considerando as 

particularidades inerentes a esta população, houve uma preocupação redobrada no que respeita 

às estratégias comunicacionais, especificamente abolindo juízos de valor. Tal contribuiu forte-

mente para o desenvolvimento de competências no âmbito da unidade “E3.4. Promove a auto-

estima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (OE, 2018, p. 

19194), enquadrando-se a intervenção com os respetivos critérios de avaliação. 

Sinteticamente é passível de assumir que o percurso desenvolvido reflete a aquisição de 

competências que permitem que no seio de uma equipa atuemos como elemento fundamental 

para a área da especialidade. De ora em diante e com as competências próprias de EEESIP,  

objetivamos uma prática de cuidados de qualidade, holística, com competências técnicas e re-

lacionais que perseguem os mais elevados níveis de satisfação da criança/jovem e família, ma-

ximizando o bem-estar e garantindo processos de cuidados promotores das suas capacidades de 

autocuidado, desenvolvendo com a criança processos eficazes de adaptação aos problemas de 

saúde, assistindo a díade a alcançar o máximo potencial de saúde, com atuação simultânea  no 

sentido de prevenir complicações. 

Após este percurso, encarasse a complexidade do cuidar a criança e família, evidenciando 

a parceria com a família e prestando cuidados de nível avançado com segurança e competência, 

em qualquer contexto em que a criança e família se encontre, contribuindo para a máxima efi-

cácia na organização dos cuidados de Enfermagem e procurando permanente a excelência no 

exercício profissional. 
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4.3 Desenvolvimento de Competências de Mestre 

No que respeita ao desenvolvimento das competências que auferem o Grau de Mestre, o 

percurso foi realizado tendo por base as competências constantes no Artigo 15.2° no Decreto-

Lei nº74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n° 65/2018, 

de 16 de agosto. Neste, está estabelecido que o grau de Mestre é conferido a quem demonstre: 

possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível, que sustentando nos conheci-

mentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde, bem como lhe permitam ser a 

base para desenvolvimentos e ou aplicações originais, como seja em contexto de investigação; 

saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de pro-

blemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares; ser 

capaz de integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolvendo soluções ou 

emitindo juízos, refletindo sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resul-

tem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; ser capaz de comunicar as suas conclu-

sões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, de forma clara e sem ambiguidades; 

ser competente para uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-

orientado ou autónomo (Presidência do Conselho de Ministros, 2018). 

Como ponto de partida e com base no exposto, reforçamos que todo o percurso aqui divul-

gado se alicerçou em evidência científica, o que permitiu um percurso sólido e coerente, com 

respeito pelos demais princípios regentes da Enfermagem. As diversas experiências e oportu-

nidades intrínsecas a este percurso formativo, reveladoras de enorme crescimento pessoal, tor-

naram possível incorporar o conhecimento até então obtido, nomeadamente em contexto teórico 

deste ciclo de estudos, bem como aprofundar conhecimentos outrora adquiridos no âmbito da 

Licenciatura em Enfermagem.  

Sustentados por esta sólida base de conhecimentos, foi igualmente possível desafiarmo-

nos, na procura incessante de novo conhecimento, em parte materializada nos fundamentos 

teóricos que sustentam este Relatório e o PI desenvolvido, mas também na prática de cuidados 

desenvolvida nos diferentes estágios, e aqui refletido, em que procurámos fomentar uma prática 

de cuidados baseada na mais recente evidência científica produzida. 

No âmbito do PI, dá-se também ênfase ao facto de termos identificado e compreendido a
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magnitude de uma necessidade em contexto real de prestação de cuidados, que se afigurava 

como complexa por comprometer a qualidade dos cuidados a uma população vulnerável, o 

RNP, e que através da integração de conhecimento científico, apresentámos ferramentas e es-

tratégias validadas pela evidência para a sua resolução, aplicando-se assim conhecimentos in-

tegrados ao serviço de uma prática de cuidados neonatais de excelência. Esta, apesar de ser uma 

área de interesse e de estudo, figurou-se como uma situação nova, merecedora de reflexão e 

investigação para a obtenção de respostas práticas e reais, que contribuem também para o de-

senvolvimento da Enfermagem. 

A Revisão Sistemática da Literatura realizada e já mencionada, que resultou na produção 

de um artigo científico que se prepara para publicação, para além de ter contribuído com con-

clusões válidas e pertinentes no âmbito do enquadramento conceptual deste percurso, repre-

senta um exemplo paradigmático da prática baseada na evidencia, concretizado no PI desen-

volvido, visando a valorização do posicionamento terapêutico na promoção do desenvolvi-

mento, bem-estar e qualidade de vida do RN, criança, jovem e família. Esta Revisão torna-se 

assim representativa de competências desenvolvidas, afluindo nas competências preconizadas 

para a atribuição de grau de Mestre, dado que ser exemplo da utilização a evidência produzida 

ao serviço da prestação de cuidados, caracterizando o exercício profissional por elevado grau 

de diferenciação. 

O recurso ao Processo de Enfermagem, assente em evidência científica, mas amplamente 

sustentando pela reflexão, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas 

e sociais, permitindo-nos estruturar o pensamento e tomar decisões fundamentadas, bem como 

lidar com a complexidade inerente ao cuidado em pediatria, nos diferentes contextos de atuação. 

Tornámo-nos capazes de imitir juízos e responder com soluções efetivas, evidenciando níveis 

elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos 

processos de vida e aos problemas de saúde, nomeadamente na área de especialização, objeti-

vando a maximização da qualidade de vida da criança e família, bem como a elevação da qua-

lidade dos cuidados prestados, considerando sempre os pilares fundamentais dos cuidados em 

pediatria. 

No que respeita comunicação das nossas conclusões, conhecimentos e raciocínios, antes 

de mais importa que realcemos que durante o percurso nos diferentes contextos de estágio pro-
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curámos ativamente a integração do conhecimento científico na nossa atuação, para que tam-

bém deste modo ele pudesse ser integrado na intervenção das equipas. Paralelamente, partilhá-

mos com as equipas orientações de atuação, sob a forma de normas e procedimentos de atuação, 

que estruturámos com base nas mais recentes estratégias evidenciadas na literatura e com base 

em guidelines.  

Ainda com o intuito de contribuir para a divulgação do conhecimento em Enfermagem e 

consequentemente suscitar a reflexão e promover a melhoria dos cuidados, participámos no 1º 

Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente, contribuindo com dois 

trabalhos desenvolvidos em co-autoria, e que foram aqui apresentados. O primeiro trabalho, foi 

um estudo de caso, intitulado “O Enfermeiro e o Tratamento da Criança com Pênfigo Vulgar”, 

que teve como objetivo refletir sobre o planeamento dos cuidados de Enfermagem à criança/fa-

mília com este diagnóstico e avaliar a evolução da situação clínica e processo de cicatrização 

das feridas em função dos cuidados de Enfermagem e dos materiais de penso utilizados. A 

elaboração do estudo de caso foi particularmente importante, permitindo recolher contributos 

para a análise dos fundamentos das tomadas de decisão e suscitar a reflexão sobre os processos 

de tomada de decisão. Este foi apresentado no Congresso e visou dar a conhecer a prática de 

cuidados implementada e que se revelou de sucesso perante uma condição clínica rara em pe-

diatria, contribuindo assim para o conhecimento novo e o desenvolvimento da prática clínica 

especializada. Este trabalho, pelas suas características, foi ainda incluído no eBook “1º Con-

gresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente. Acesso à Saúde de Quali-

dade e Promoção do Bem-estar”, sendo que o resumo deste estudo de caso, bem como a apre-

sentação realizada apresentam-se no Apêndice XV. O outro trabalho aqui divulgado foi um 

ePoster, por nós apresentado e que foi elaborado em co-autoria, intitulado: “Intervenções do 

enfermeiro no recém-nascido com síndrome de abstinência neonatal: uma scoping review”, que 

resultou de uma scoping review realizada no decorrer da componente teórica deste Curso de 

Mestrado, com o objetivo de mapear as intervenções do enfermeiro para dar resposta às neces-

sidades do RN com síndrome de abstinência neonatal. Com esta participação no âmbito da 

Enfermagem especializada, foi possível a reflexão e partilha de saberes, de resultados de inves-

tigação e de práticas baseadas na evidência, desenvolvidas no âmbito dos cuidados à criança e 

família e contribuir para o desenvolvimento profissional dos pares. O resumo desta scoping 

review e o ePoster elaborado apresentam-se no Apêndice XVI.



 
 

dez-21 | Página 107 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

O presente Relatório é também ele veículo para a divulgação de conclusões e conheci-

mento. Este permite organizar, sistematizar e interpretar a informação, convertendo essa mesma 

formação em conhecimento (Ruivo et al, 2010). Pelo rigor científico que cumpre, bem como 

pelo conhecimento que reúne, é crucial no âmbito do desenvolvimento profissional e contribui 

para a melhoria continua dos cuidados, sendo que a sua divulgação possibilitará fornecer infor-

mação científica, bem como partilhar o conhecimento e dar visibilidade à Enfermagem. Do 

mesmo modo, a sua elaboração, sendo este um relatório final de estágio de natureza profissio-

nal, e sua posterior discussão pública e aprovação, assumem-se como premissas essenciais para 

a concessão do grau de Mestre. 

Perante esta trajetória, de elevada exigência reflexiva e de capacidade para integração de 

conhecimento novo, assumimos um compromisso inerente à excelência na intervenção especi-

alizada, que nos leva para a procura incessante de conhecimento novo, recorrendo à melhor 

evidência disponível para fundamentar a intervenção e exercer a Enfermagem com elevado grau 

de diferenciação, não descurando em momento algum uma prática baseada nos referenciais 

éticos e deontológicos pelos quais se rege a Enfermagem, leva-nos assim a ser capazes de con-

tribuir para o desenvolvimento da Enfermagem enquanto disciplina do conhecimento e en-

quanto profissão. Consideramos deste modo que o trajeto percorrido nos capacitou para a ob-

tenção do grau de Mestre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROJETOS FUTUROS 

A realização do presente Relatório representa a concretização de um trajeto ímpar de apren-

dizagem e desenvolvimento pessoal e profissional, espelhando a reflexão na prática e sobre a 

prática, alicerçando o cuidar em Enfermagem na melhor evidência, culminando na procura da 

excelência do exercício, desenvolvimento da Enfermagem e da formação especializada. A sua 

consecução permitiu-nos documentar e consequentemente divulgar as atividades desenvolvidas 

em contexto de prática clínica, bem como as oportunidades para a aquisição e desenvolvimento 

de competências neste âmbito. Este, assegura a transmissão de todo o esforço e empenho deste 

que foi um percurso extremamente gratificante.  

Alicerçados na linha de investigação “Necessidades de cuidados de enfermagem em popu-

lações específicas”, direcionámo-nos para as práticas promotoras do desenvolvimento do RNP, 

e foi em concordância com isto que desenvolvemos uma revisão bibliográfica abrangente, que 

sustentou a construção do enquadramento conceptual apresentado, e a intervenção em contexto 

de prática clínica. Na edificação do enquadramento conceptual esteve não só implícita a recolha 

de contributos da evidência científica, de documentos de referência nacional e internacional, 

bem como a análise de documentos regulares e orientadores da prática em Enfermagem. Para-

lelamente, mas em convergência, fundamentámo-nos na teoria de médio alcance de Afaf Me-

leis, integrando aqui os CCD, o que nos permitiu que, com base nos alicerces teóricos da En-

fermagem e na evidência científica mais relevante no âmbito dos cuidados neonatais, fortale-

cêssemos os fundamentos da nossa escolha e da trajetória percorrida, dando ênfase à Enferma-

gem na conquista da excelência do cuidar. 

A par do referindo e enquanto contributo que deu robustez ao tema que norteou a nossa 

trajetória, contribuindo para a fundamentação da pertinência do PI, mas acima de tudo contri-

buindo com conhecimento válido e pertinente para a Enfermagem, esteve a Revisão Sistemática 

da Literatura realizada, sendo que os seus resultados são passíveis de ser um subsídio para a 

excelência da prática de Enfermagem, particularmente para os cuidados neonatais. Esta Revisão 

teve por base a identificação e síntese da melhor evidência científica disponível, resultando na 

construção de um artigo científico que revela a eficácia do posicionamento terapêutico no de-

senvolvimento do sistema gastrointestinal do RNP, e, por conseguinte, enfatiza a eficácia de 

promover uma prática consistente no que respeita ao posicionamento do RN, dada a sua eficácia
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de modo global, na promoção do desenvolvimento. 

No que respeita à metodologia utilizada, recorremos à MP, sendo que no desenvolvimento 

do PI esteve empregue cada uma das etapas por esta preconizada, o que tornou possível apro-

priámo-nos de competências para a sua aplicação em contexto de prática clínica, capacitando-

nos para que, recorrendo à investigação e sua aplicação em contexto real de prestação de cui-

dados, se alcance a mudança desejável.  Embora este PI tenha tido a sua concretização na UCIN, 

que pelo seu âmbito assistencial tornou possível a sua operacionalização, este foi sendo produ-

zido ao longo de todos os contextos de estágio que perfizeram o Estágio Final, com o planea-

mento e desenvolvimento de estratégias e atividades distintas e adaptadas a cada realidade, 

tendo-nos sido possível usufruiu de contributos de todos os intervenientes, o que se revelou 

verdadeiramente gratificante, nomeadamente pela partilha de experiências que contribuíram 

para a consumação do PI, incitando-se continuamente para a atualização de conhecimentos e 

uma prática consistente e uniformizada no que respeita ao posicionamento do RN. 

Com o recurso a esta metodologia, para além de promovermos a mudança de práticas dando 

resposta um problema e do qual decorria uma necessidade com significativo efeito na prestação 

de cuidados de Enfermagem de qualidade ao RN e família, permitiu-nos trabalhar problemas 

reais, em contexto real, com interação com diversas variantes que compõe o contexto, sendo 

que aqui dá-se ênfase às restrições e limitações decorrentes do atual contexto pandémico, que 

implicou constante resiliência e um planeamento e gestão reflexiva e diferenciada, e que passou, 

pela necessidade de motivação permanente das equipas, neste que se revela um momento de 

verdadeiro desgaste e desafio profissional.  

Em resultado da consecução dos objetivos estabelecidos para o PI, tornou-se possível de-

senvolver competências inerentes ao cuidado especializado, que se objetiva como um cuidado 

de elevada qualidade, para uma população específica e que carece de cuidados altamente dife-

renciados, individualizados e especializados, como seja o RNP. Consciente da importância que 

o posicionamento confere ao desenvolvimento do RNP, pela operacionalização deste projeto 

contribuiu-se igualmente para impulsionar, globalmente, a melhoria da prática de cuidados ne-

onatais. 

Com recurso à reflexão e pensamento crítico, expusemos a trajetória ao longo dos diferen-
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tes contextos intrínsecos ao Estágio Final, onde nos foi possível observar e participar ativamente 

em atividades inerentes à prestação de cuidados especializados ao RN/criança/jovem e família, 

dando-se ênfase à intervenção no âmbito da promoção do desenvolvimento do RN, atribuindo-

se importância ímpar ao posicionamento terapêutico, estratégia inerente aos CCD, mas de 

forma transversal procurou-se a  valorização do potencial do posicionamento terapêutico en-

quanto intervenção autónoma de Enfermagem na promoção do desenvolvimento, bem-estar e 

conforto do RN, criança, jovem e família. Este percurso, todo ele promotor do desenvolvimento 

de competências de EE, EEESIP e Mestre aconteceu num SUP, UCIN e numa UCSP, que pelos 

desígnios das suas distintas abordagens se tornou extremamente desafiador, mas extraordinari-

amente gratificante e compensador, permitindo-nos reconstruir o saber e a ação, o que conside-

ramos fundamental para responder aos desafios e constantes mudanças na sociedade, caracteri-

zados pela crescente complexidade e, que vem exigir ao EEESIP elevada capacidade para atuar 

eficazmente perante a diversidade e imprevisibilidade. 

Face ao exposto, consideramos atingidos os objetivos propostos para a elaboração do pre-

sente Relatório. Do mesmo modo, urge destacarmos que consideramos igualmente ter desen-

volvido as competências exigidas para a intervenção enquanto EE, EEESIP e Mestre em Enfer-

magem, pelo que consideramos atingidos os objetivos referentes a este ciclo de formação espe-

cializada. 

Todo este percurso representou um gratificante, mas verdadeiro desafio de crescimento 

pessoal e profissional, marcado pela mudança na ação, enquanto Pessoa e enquanto profissional 

de Enfermagem. Ajuizamos estar agora mais competentes, críticos e exigentes, comprometidos 

para com a permanente atualização de conhecimentos, de capacidades e habilidades que permi-

tam a excelência no cuidado, de nível avançado, à criança e família, que se materializa na pres-

tação de cuidados especializados baseados na mais recente e relevante evidência disponível. 

Este compromisso transcende aquilo que se considera a ação enquanto enfermeiros, sendo um 

verdadeiro assumir de responsabilidade para com o crescimento e dignificação da profissão, 

que em nosso entender se pode concretizar com a produção de novo conhecimento ao serviço 

do bem-estar e da qualidade de vida da criança e família. 

É neste âmbito, e na procura incessante pela excelência dos cuidados neonatais, que assu-

mimos como projeto futuro a continuidade desde projeto na UCN onde exercemos funções, 
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promovendo práticas uniformizadas de posicionamento terapêutico, com base na evidencia ci-

entífica, e de modo global investir na promoção de práticas padronizadas e uniformizadas pro-

motoras do desenvolvimento infantil. Aqui, iremos desde já avançar com formação à equipa de 

Enfermagem onde nos inserimos, no âmbito da formação em serviço, relativa ao posiciona-

mento do RN e sobre a aplicabilidade da IPAT, para promover a mudança e a inovação nas 

práticas de cuidados, sendo que pela utilização desta escala é possível apoiar uma prática de 

Enfermagem baseada na evidência, com repercussões para a definição de resultados sensíveis 

aos cuidados de Enfermagem. Com isto esperam-se contributos para a melhoria da qualidade 

dos cuidados neonatais valorizando a intervenção da Enfermagem. 

Os desafios impostos ao longo deste caminho, tal como já refletidos e essencialmente re-

lacionados com as adversidades impostas pelo atual contexto pandémico, tornaram-se funda-

mentais para o desenvolvimento de capacidade de resiliência, em que se privilegiou a mobili-

zação e recontextualização do conhecimento em Enfermagem e, tornaram este percurso ainda 

mais aliciante. Consideramos que foram colocados obstáculos ao cuidado à criança e família, 

nomeadamente por limitar a presença e a intervenção junto da família, no entanto sem descurar 

em momento algum o foco da intervenção e a promoção de ganhos em saúde.  

Para concluir, percecionamos o efetivo desenvolvimento pessoal e profissional e, por isso, 

impelidos do dever de contribuir ativamente para a excelência dos cuidados de Enfermagem ao 

RN/criança e família, demonstrando o papel ímpar da Enfermagem para o bem-estar e quali-

dade de vida da díade e consequentemente da sociedade. Neste contínuo, prosseguir para o 

Doutoramento em Enfermagem, concentrando o estudo nas respostas humanas sensíveis aos 

cuidados de Enfermagem, é em nosso entender, a forma de contribuirmos para a dignificação 

da Enfermagem enquanto disciplina e profissão e promover o avanço ontológico, epistemoló-

gico e metodológico da Enfermagem.
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A EFICÁCIA DO POSICIONAMENTO NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Catarina Carvalho1; Gabriela Calado2 

1Enfermeira 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, Centro Hospitalar do Algarve - Portimão, Portugal 
[catarinacarvalho94@hotmail.com]; 
2 Docente Orientador da Unidade Curricular Estágio Final e Unidade Curricular Relatório do 
IV Mestrado em Enfermagem em Associação, da Escola Superior de Enfermagem São João de 
Deus [mcalado@uevora.pt] 

RESUMO  
Objetivo: Realizar uma Revisão Sistemática da Literatura, para determinar as melhores 

evidências disponíveis relacionadas com a eficácia do posicionamento como intervenção 

promotora do desenvolvimento da função gastrointestinal do recém-nascido prematuro.  

Enquadramento: O posicionamento do recém-nascido prematuro é uma intervenção de 

Enfermagem e uma medida essencial neuroprotetora, incluso aos Modelos de Cuidados para o 

Desenvolvimento, que tem impacto imediato e a longo prazo, apresentando benefícios 

comprovados no crescimento e desenvolvimento do recém-nascido prematuro. Esta Revisão 

Sistemática da Literatura examina a evidência clínica dos efeitos do posicionamento do recém-

nascido prematuro em relação aos resultados da função gastrointestinal.  

Critérios de Inclusão: Esta revisão considerou estudos que incluíram recém-nascido 

prematuro internados em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. Como medida de 

resultado foram incluídos efeitos reativos à função gastrointestinal. A revisão considerou 

principalmente ensaios clínicos randomizados que exploraram diferentes posições em recém-

nascido prematuro, mas também incluíram estudos quasi-experimentais. 

Métodos: Revisão Sistemática da Literatura que seguiu a metodologia preconizada por 

Joanna Briggs Institute. A estratégia de pesquisa decorreu em três fases e incluiu as bases de 

dados indexadas à plataforma Biblioteca do Conhecimento «Online» [B-On] e EBSCOHost, 

nomeadamente Scopus®, CINAHL Complete e MEDLINE, bem como pesquisa adicional a 

partir da lista de referências dos estudos incluídos. Considerou estudos publicados entre 2015 

e 2021, cujo idioma de publicação fosse inglês e/ou português. Foi utilizada a abordagem JBI 

recomendada para avaliação da qualidade metodológica usando as ferramentas desenvolvidas 

por JBI, seleção de estudo, extração de dados e síntese de dados, sendo que os resultados dos 

estudos foram sintetizados em resumo narrativo.
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Resultados: Foram incluídos seis estudos que cumpriam os critérios de inclusão definidos, 

sendo cinco ensaios clínicos randomizados e um estudo quasi-experimental prospetivo. A qua-

lidade metodológica destes foi avaliada em moderada e alta. Todos os estudos demonstram que 

há eficácia do posicionamento enquanto intervenção promotor do desenvolvimento da função 

gastrointestinal no recém-nascido prematuro, nomeadamente na diminuição dos resíduos gás-

tricos, maior absorção de nutrientes, no favorecimento da tolerância alimentar entérica e no 

desempenho alimentar. O decúbito ventral e o decúbito lateral direito têm como efeito uma 

diminuição do volume residual gástrico, diminuindo o risco de intolerância alimentar, sendo 

que ao decúbito ventral se associou maior possibilidade de absorção de nutriente. O posiciona-

mento em canguru apresenta efeitos similares ao decúbito ventral relativamente aos resíduos 

gástricos. O desempenho alimentar pode ser otimizado com o posicionamento em decúbito la-

teral semi-elevado. Paralelamente, os estudos incluídos, demonstraram eficácia do posiciona-

mento na estabilização dos resultados fisiológicos durante e após a alimentação.  

Conclusão: O posicionamento é uma intervenção de Enfermagem eficaz na otimização do 

desenvolvimento da função gastrointestinal do recém-nascido prematuro. Esta intervenção deve 

ser encarada pelos Enfermeiros na prática de cuidados ao recém-nascido prematuro como um 

cuidado efetivo e capaz de promover o harmonioso desenvolvimento do recém-nascido prema-

turo. A qualidade metodológica dos estudos incluídos constitui uma fonte sólida de evidência 

científica.  

Palavras-chave: Recém-nascido Prematuro; Posicionamento; Função Gastrointestinal; 

Desenvolvimento Infantil



 
 

dez-21 | Página CXXX 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice III – Proposta de Norma de Atuação de Enfermagem no âmbito da UCIN
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• Uniformizar as intervenções de Enfermagem no posicionamento terapêutico do Recém-

Nascido Prematuro e/ou Recém-Nascido gravemente doente; 

• Integrar o posicionamento terapêutico no plano de cuidados de Enfermagem para o Recém-

Nascido Prematuro e/ou Recém-nascido gravemente doente;  

• Promover o conforto e o harmonioso desenvolvimento do Recém-Nascido Prematuro e/ou 

Recém-nascido gravemente doente através de um adequado posicionamento; 

• Contribuir para a melhoria contínua dos cuidados de Enfermagem ao Recém-Nascido e fa-

mília. 

População-alvo 
Recém-Nascidos internados na Unidade de Neonatologia XX, com idade gestacional inferior a 
37 semanas e/ou Recém-Nascidos gravemente doentes 

Quem executa 
Enfermeiros na Unidade de Neonatologia XX 

Siglas 
IPAT - Infant Position Assessment Tool 
RN – Recém-Nascido 
RNP – Recém-Nascido Prematuro 
SNC – Sistema Nervoso Central 
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Procedimento de Enfermagem de caráter autónomo que consiste na recriação do posicio-

namento ideal de suporte ao desenvolvimento, baseado na posição e condições que o Recém-

Nascido (RN) dispõe no útero materno, conferindo este o ambiente idílico para o desenvolvi-

mento e crescimento do RN. Integra-se a aplicação da escala de avaliação do posicionamento 

infantil, Infant Position Assessment Tool (IPAT). 

 

A importância do posicionamento terapêutico no cuidado ao RNP e/ou RN gravemente 

doente: 

O posicionamento terapêutico surge como uma das intervenções que mais precocemente 

se pode instituir e que contribui positivamente para o desenvolvimento cerebral e comporta-

mental, orientando a organização do Sistema Nervoso Central (SNC) e o processo de 

aprendizagem do RN. Representa uma das intervenções autónomas mais simples, e que tem 

impacto imediato e a longo prazo, com resultados positivos a nível neurológico, do crescimento 

e desenvolvimento do RN.  

Neste sentido, os cuidados de apoio ao desenvolvimento incluem o posicionamento 

como estratégia terapêutica, definindo-se como a tentativa de replicação do apoio contido e 

harmonioso do útero materno, considerando que este é o ambiente idílico para o desenvolvi-

mento, com o RN mantido em posição de flexão, contenção e alinhamento corporal com orien-

tação à linha média, criando limites e facilitação do movimento mão-boca, proporcionando-se 

para tal suporte postural e de movimento.  

Com este cuidado promove-se o desenvolvimento músculo-esquelético, a maturação neuro-

lógica e comportamental, a autorregulação e o estado de organização, bem como o desenvol-

vimento de respostas adaptativas adequadas.  Facilita a obtenção de padrões de crescimento e 

desenvolvimento normais; influencia o desenvolvimento de vias neuronais e organização do 

SNC; propicia o alinhamento postural e estrutural para prevenir o desenvolvimento de posturas 

anormais; promove a modelagem da cabeça e preveni deformações; incentiva a autorregulação, 

diminui os períodos de choro e de gasto energético desnecessário, bem como melhora os pa-

drões de sono; promove a organização neurocomportamental, diminui o stress e agitação que 

estão na base da instabilidade fisiológica; promove o conforto e autorregulação; promove a 

DEFINIÇÃO: 

ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO: 
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exploração sensorial e do ambiente envolvente, proporcionando exposição adequada a estímu-

los propriocetivos, táteis e visuais, bem como facilita a participação do RN nas experiências 

sensoriomotoras normais; promove a função respiratória e gastrointestinal. 

A escala de avaliação do posicionamento infantil IPAT, constitui um instrumento válido 

para uniformizar e padronizar as melhores práticas de posicionamento do RNP. Diz respeito a 

uma ferramenta de relevo para a prática de cuidados promotores do desenvolvimento, apoiando 

uma prática baseada na evidência, com repercussões para a definição de resultados sensíveis 

aos cuidados de Enfermagem e indicadores de boas práticas. O seu preenchimento é simples, 

através da interpretação de imagens em seis áreas corporais: cabeça; pescoço; ombros; mãos; 

ancas; e joelhos/ tornozelos/ pés. Cada uma é pontuada entre zero e dois pontos num total cu-

mulativo. É considerado posicionamento ideal quando se obtêm doze pontos, sendo que pontu-

ação entre nove e onze é considerada aceitável, e inferior ou igual a oito implica o reposiciona-

mento do RN. (Anexo) e (Ver Guia Orientador de Práticas de Posicionamento Terapêutico – 

Capítulo 3: IPAT Proposta De Implementação Futura). 

 

Antes do procedimento: 

- Vigiar o posicionamento do RN em cada interação: se não está garantida a existência de 

suporte e orientação simétrica relativamente à sua linha média corporal, então este necessita 

de ser reposicionado. Utilizar a escala IPAT: é uma ferramenta útil para avaliar o posiciona-

mento e necessidade de reposicionamento  

- Avaliar o ciclo de sono-vigília do RN, o seu estado de alerta e comportamento: permite 

planear o momento adequado para o reposicionamento. É fundamental o respeito pelos perío-

dos de repouso. 

- Avaliar a preparação do RN para o procedimento: avalie os sinais vitais e vigie as mani-

festações comportamentais. Permite identificar manifestações fisiológicas de instabilidade e 

stress orientando a intervenção. O cuidado deve basear-se nestes sinais do RN. Alerte o RN 

para a manipulação, através do toque com contenção, de modo a minimizar os estímulos 

stressantes que desorganizam o RNP; 

- Avaliar a condição clínica do RN e características individuais que influenciam e condi-
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cionam o procedimento (Ver Guia Orientador de Práticas de Posicionamento Terapêutico – 

Capítulo 2.3: Tipos de Posicionamento): permite planear a intervenção e material de apoio ne-

cessário. Em RN clinicamente estáveis é recomendado considerar o Método Canguru como tipo 

de posicionamento, sendo que na transferência da incubadora para o colo da mãe isto deve ser 

feito respeitando todos os princípios a manter durante o posicionamento e manipulação. Já em 

Canguru, o RN deve manter a cabeça lateralizada, na linha média, membros fletidos na linha 

média e mãos junto à face, este contacto pele-a-pele deve ser mantido por pelo menos 90minu-

tos, considerando sempre a estabilidade do RN. 

- Avaliar a possibilidade de alternância de decúbito: permite proporcionar experiências 

sensoriais variadas e adequadas e prevenir complicações posturais. 

Durante o procedimento: 

- Posicionar e manipular de forma lenta e suave. Manter o RN contido e com as extremi-

dades fletidas. Em todos os momentos do posicionamento o RN deve estar na linha média, em 

flexão, numa posição confortável e em contenção. É fundamental manter o alinhamento articu-

lar. 

- Observar a pele, zonas de pressão e proeminências ósseas: permite adaptar o posiciona-

mento e materiais de apoio. 

- Adequar os materiais de apoio ao posicionamento (Ver Guia Orientador de Práticas de Posi-

cionamento Terapêutico – Capítulo 2.4: Material de Apoio ao Posicionamento): eles são de 

extrema relevância para que se recrie o ambiente contido que é o útero materno. São de sublime 

importância para prevenir o posicionamento em extensão e desalinhado (decorrente da hipoto-

nia, forças gravitacionais e supremacia dos músculos extensores) e consequente comportamento 

desorganizado. A escolha do material de apoio ao desenvolvimento adequado e a adaptação do 

mesmo é da responsabilidade do enfermeiro. Estes devem garantir suporte músculo-esquelético 

e o correto posicionamento, bem como permitir o movimento espontâneo, fornecer contenção 

tátil e permitir a perceção do próprio corpo. 

- Observar os indicadores de posicionamento adequado: avalie que o RN está em conten-

ção, flexão e posição simétrica com orientação à linha média, com:



 
 

dez-21 | Página CXXXV 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

• Posição dos ombros – ombros ligeiramente fletidos;  

• Localização das mãos e braços - Braços fletidos com as mãos a tocar a face;  

• Posição pélvica - Ancas alinhadas e suavemente fletidas;  

• Orientação dos joelhos, tornozelos e pés - Joelhos, tornozelos e pés alinhados e ligei-

ramente fletidos;  

• Posição da cabeça - Cabeça posicionada na linha média com um ângulo inferior a 45º 

(para a esquerda ou direita) em relação à linha média;  

• Posição do pescoço – Pescoço neutro, cabeça ligeiramente fletida para a frente próxima 

dos 10º. 

- Vigiar comportamentos de stress e desorganização, estabilidade hemodinâmica e compor-

tamental: atue consoante a avaliação feita ao comportamento do RN, nomeadamente sobre ne-

cessidade de reposicionar. RN que manifeste desorganização e desagrado durante a manipula-

ção e posicionamento, requer que lhe seja promovida a recuperação. Beneficiará que lhe pro-

porcione contenção e sucção não nutritiva (caso apresente reflexo de sucção) e na ausência de 

benefício, que seja reposicionado. 

Após o procedimento  

- Aplicar a escala IPAT: garante a correta execução do procedimento de posicionamento 

terapêutico e permite uniformização de procedimentos, a continuidade e avaliação dos cuidados 

prestados. 

- Vigiar comportamento e estabilidade hemodinâmica. Se o RN manifestar desorganiza-

ção/manifestações de stress ou instabilidade hemodinâmica, proceder ao reposicionamento; 

- Realizar os registos de Enfermagem: registe o decúbito, reações e competências observa-

das. 

- Promover o envolvimento familiar: envolva os cuidadores no posicionamento do RN, en-

sinar e instruir os pais/cuidadores sobre os princípios e técnicas de contenção e posicionamento 

do RN. 

- Avaliar e registar o posicionamento, no mínimo a cada 3 horas e sempre que necessário: 

previne complicações a um posicionamento desadequado e postura desalinhada. O posiciona-

mento inadequado que persista por um período de 3 a 4 horas, causa dor, diminui a qualidade 

do sono, desorganiza e causa instabilidade fisiológica. 
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• Almofada de ventral        
• Almofada de gel 
• Escala IPAT – versão traduzida para português (em anexo) 
• Fraldas de pano 
• Frog 
• Ninho 
• Rolos. 

 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 
JUSTIFICAÇÃO 

1. Avaliar o RN quanto à necessidade de posici-
onamento. 

Em cada interação vigiar o posiciona-
mento do RN e modificá-lo de forma a 
dar suporte e orientação relativa à sua li-
nha média corporal. Respeitar o ciclo de 
sono-vigília, respostas comportamentais 
e hemodinâmicas. 

2. Alertar o RN para a manipulação, através do 
toque com contenção. 

Permite minimizar os estímulos stres-
santes que desorganizam o RNP. 

3. Avaliar a capacidade do RN em manter flexão 
fisiológica da parte superior do corpo, quando 
em decúbito dorsal. 

Permite adequar a intervenção às compe-
tências e capacidades do RN.  A partir 
deste momento as ajudas de posiciona-
mento são gradualmente removidas 

4. Avaliar o decúbito mais adequado. 
(Ver Guia) 

Atende às necessidades particularidades 
de cada RN, condição clínica, da pele e 
preferências e proporciona conforto pro-
moção do descanso. 

5. Posicionar e manipular lentamente, de forma 
suave, fornecendo suporte à cabeça e man-
tendo as extremidades fletidas e contidas, res-
peitando a orientação à linha média. 

Permite promover a segurança e organi-
zação comportamental, conforto e autor-
regulação.  

MATERIAL NECESSÁRIO 

A) PRINCIPIOS GERAIS A APLICAR EM QUALQUER QUE SEJA O DECÚBITO 

 

POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO – CUIDADO PARA O DESENVOLVIMMENTO: 

ATUAÇÃO 

CXXXVI 
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6. Adequar os materiais de apoio ao posiciona-
mento. 
(Ver Guia) 

Recria o ambiente contido, seguro e com 
limites do útero materno. Promove o 
crescimento e desenvolvimento adequa-
dos e adaptação harmoniosa ao ambiente 
extrauterino. 

7. Avaliar o posicionamento através da escala 
IPAT. 
(Anexo e Ver Guia) 

Permite uma avaliação específica e diri-
gida, padronizada, que permite a conti-
nuidade e avaliação dos cuidados presta-
dos. 

8. Avaliar a reação do RN à prestação do cui-
dado. 

Permite ajustar as intervenções, e simul-
taneamente observar o desenvolvimento 
de respostas adaptativas à vida extraute-
rina e capacidade de organização do 
comportamento. 

9. Registar nas notas de Enfermagem o decúbito 
do RN, após cada interação e posicionamento, 
registar reações e competências observadas. 

Promove a continuidade dos cuida-
dos. Promove a classificação para a prá-
tica de enfermagem.  

 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM JUSTIFICAÇÃO 

1.Cabeça posicionada na linha média ou com 
lateralização (esquerda ou direita) inferior a 45º 
em relação à linha média; 

✓ Utilizar rolo lateralmente em redor da 
cabeça, fralda de pano ou frog de modo a 
manter a cabeça na linha média e a criar li-
mite superior. 

Mantem um adequado alinhamento 
corporal, com orientação à linha média, 
flexão e contenção; 

Promove a adoção de uma postura 
adequada que previna assimetrias postu-
rais e o desenvolvimento de padrões pos-
turais anormais; 

Previne complicações desenvolvi-
mentais, promove a organização psicomo-
tora, comportamental e autorregulação; 

Favorece a estimulação sensorial; 
Promove o conforto, a segurança e 

garante limites. 
 
 

 

2.Pescoço neutro com a cabeça ligeiramente 
fletida para a frente (próxima dos 10º); 
✓ Utilizar pequeno rolo (compressas dobra-

das) ou almofada debaixo do pescoço evi-
tando a excessiva flexão. 

3.Ombros ligeiramente fletidos. 

4.Braços fletidos e mãos a tocar na face/boca; 

✓ Utilizar ninho, que cria limites, aconchega 
e favorece a postura em flexão, e utilizar 

B) PRINCIPIOS DO POSICIONAMENTO EM DECÚBITO DORSAL 

CXXXVII 
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rolo ao longo do corpo, promovendo assim 
a flexão dos membros superiores e simulta-
neamente a ligeira flexão dos ombros; 

✓ Utilizar as alças do ninho para manter a fle-
xão adequada dos membros superiores com 
as mãos junto à face. 

5.Ancas alinhadas e suavemente fletidas; 

✓ O ninho e/ ou o rolo permitem este posici-
onamento: 
✓ O ninho, pelas suas características e 

aconchego que proporciona, permite 
manter este alinhamento e flexão; 

✓ O rolo, em forma de ferradura ao longo 
do corpo fornece suporte e evita abdução 
excessiva e rotação externa, e garante o 
alinhamento pélvico. 

6.Joelhos, tornozelos e pés mantidos alinhados 

e ligeiramente fletidos: 

✓ Com o ninho: os pés devem ficar aqui 
dentro apoiados, evitando rotação ex-
terna do tornozelo. Este também permite 
apoio para manter a flexão dos membros 
inferiores evitando abdução e rotação 
externa 

✓ Com o rolo: passá-lo por baixo dos joe-
lhos ajudando-os a manter flexão. Os pés 
devem ficar igualmente com suporte, por 
exemplo uma fralda de pano, para man-
ter alinhamento e evitar a extensão. 
                 ou 

✓ Com o rolo: este acompanha todo o 
corpo, até aos pés, fornecendo simulta-
neamente suporte à anca, joelhos e pés, 
mantendo-se o alinhamento, flexão e 
evitando abdução e rotação externa. 

7. Colocar apoio lateral; 

✓ Utilizar o rolo. 

Fornece limites e contenção. 
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM JUSTIFICAÇÃO 

1.Cabeça posicionada na linha média, laterali-
zada para a direita ou esquerda com um ângulo 
inferior a 45º; 
✓ Utilizar Frog junto à cabeça ou rolo em 

redor desta, criando limite superior e favo-
recendo a manutenção do alinhamento 
corporal; 

✓ Utilizar rolo ao longo de toda a região pos-
terior, desde a cabeça, permitem manter o 
alinhamento do corpo. 

Mantem um adequado alinhamento 
corporal, com orientação à linha média, 
flexão e contenção; 

Previne complicações desenvolvi-
mentais, promove a organização psico-
motora, comportamental e autorregula-
ção; 

Promove a adoção de uma postura 
adequada que previna assimetrias postu-
rais e o desenvolvimento de padrões pos-
turais anormais; 

Favorece a estimulação sensorial; 
Promove o conforto, a segurança e 

garantir limites. 
 

2.Pescoço neutro com a cabeça ligeiramente fle-
tida para a frente (próxima dos 10º). 
3.Ombros ligeiramente fletidos; 
✓ Fornecer suporte com as alças do ninho ou 

fralda de pano, evitando a extensão dos om-
bros. 

4.Braços fletidos, na linha média, e mãos a tocar 
na face/boca; 
✓ As alças do ninho permitem manter a flexão 

dos membros superiores e alinhamento ade-
quado. 

5.Ancas alinhadas e suavemente fletidas; 
✓ O rolo auxilia nesta flexão. 

6.Joelhos, tornozelos e pés alinhados e ligeira-
mente fletidos;  

✓ A base do ninho permite apoiar os pés, man-
tendo os membros inferiores em flexão; 

✓ O rolo fornece igualmente suporte, mantem 
a flexão e cria limite inferior; 

✓ O rolo, em forma de ferradura, da região 
posterior à anterior, permite manter o ali-
nhamento. 

7. Utilizar uma fralda de pano ou as alças do ni-
nho sob o RN. 

Permite proporcionar contenção. 

8. Colocar o Frog sob a região dorsal/membro 
superior ou sob o membro inferior. 

 

C) PRINCIPIOS DO POSICIONAMENTO EM DECÚBITO LATERAL 
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Altimier, L., & Phillips, R. (2016). The Neonatal Integrative Developmental Care Model: 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM JUSTIFICAÇÃO 

1. Colocar o RN sob uma almofada de suporte 
ventral ou fralda de pano dobrada 

Mantem um adequado alinhamento 
corporal, com orientação à linha média, 
flexão e contenção; 

Previne complicações desenvolvi-
mentais, promove a organização psicomo-
tora, comportamental e autorregulação; 

Promove a adoção de uma postura 
adequada que previna assimetrias postu-
rais e o desenvolvimento de padrões pos-
turais anormais; 

Favorece a estimulação sensorial; 
Promove o conforto, a segurança e 

garantir limites. 
 

2.Cabeça lateralizada e posicionada na linha mé-
dia, alinhada com o corpo; 

Utilizar frog junto à cabeça ou rolo lateralmente 
em redor desta, criando limite superior. 
3.Ombros ligeiramente fletidos; 
✓ A almofada de suporte ventral ou fralda de 

pano dobrada para promover esta flexão. 
4.Braços fletidos, com as mãos próximas da 
face, permitindo o movimento mão-boca. 
5.Joelhos fletidos debaixo da anca, mantendo li-
geira elevação pélvica; 
✓ Utilizar o rolo a acompanhar todo o corpo 

do bebé, mantendo-o em flexão e promo-
vendo a contenção; 

✓ Ao utilizar o ninho, pelo seu limite inferior, 
permite apoiar a posição de flexão dos joe-
lhos debaixo da anca e consequente eleva-
ção desta. 

6.Tornozelos e pés ligeiramente fletidos, e ali-
nhas com os joelhos; 
✓ O rolo fornece suporte e cria limites infe-

riores, simultaneamente previne a exten-
são e rotação externa dos pés, mantendo a 
flexão; 

✓ A base do ninho permite apoiar os pés, 
mantendo os membros inferiores em fle-
xão. Cria limites inferiores. 

7.Colocar apoio lateral, com recurso ao rolo. Permite apoiar o RN, fornecendo limites e 
contenção, aninhando-o. 

8. Colocar o Frog sob a região dorsal. Permite proporcionar contenção e acon-
chego. 

D) PRINCIPIOS DO POSICIONAMENTO EM DECÚBITO VENTRAL 
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Apêndice IV - Proposta de Guia Orientador da Prática de Enfermagem no Posicionamento 

Terapêutico do Recém-Nascido no âmbito da UCIN
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Resumo 

Pelas suas particularidades, Recém-Nascido Prematuro apresenta risco acrescido de com-

promisso do desenvolvimento e crescimento. Em consonância, o enfermeiro deve intervir mi-

nimizando os estímulos e posicionamentos incorretos, sendo que este cuidado e a adequada 

integração sensorial, promovem o desenvolvimento cerebral e comportamental, orientando a 

organização do Sistema Nervoso Central e o processo de aprendizagem do Recém-Nascido. 

Neste sentido, os cuidados de apoio ao desenvolvimento incluem o posicionamento como es-

tratégia terapêutica.  

O posicionamento terapêutico surge como uma das intervenções que mais precocemente 

se pode instituir e que contribui positivamente para o neurodesenvolvimento do Recém-Nascido 

Prematuro, representando uma das intervenções autónomas mais simples, com resultados posi-

tivos a nível neurológico, do crescimento e do desenvolvimento do Recém-Nascido. Define-se 

como a tentativa de replicação do apoio contido e harmonioso do útero materno, considerando 

que este é o ambiente idílico para o desenvolvimento. Promove o alinhamento estrutural normal  

e o controlo neuromotor necessário para que se processe a otimização do desenvolvimento 

das capacidades motoras e posturais, pelo que se relaciona com o desenvolvimento músculo-

esquelético, a maturação neurológica e comportamental, a autorregulação e o estado de organi-

zação, bem como o desenvolvimento de respostas adaptativas adequadas. 

Esta intervenção deve ser valorizada como parte integrante dos cuidados ao Recém-Nas-

cido, assumida como uma prioridade e reconhecida como preponderante na diminuição de se-

quelas neurológicas do Recém-Nascido Prematuro, facilitando a organização do Sistema Ner-

voso Central através da redução de comportamentos de stress. 

A escala de avaliação do posicionamento infantil IPAT, constitui um instrumento válido 

para uniformizar e padronizar as melhores práticas de posicionamento do Recém-Nascido Pre-

maturo, pelo que apoia uma prática baseada na evidência, com repercussões para a definição de 

resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem e indicadores de boas práticas. É uma ferra-

menta de relevo para a prática de cuidados promotores do desenvolvimento. 

Este Guia visa contribuir para melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao Recém-

Nascido e família e consequente melhoria da qualidade de vida destes, promover a mudança de 

práticas baseada na evidência, valorizar a intervenção da Enfermagem na melhoria da 

qualidade, promovendo uma prática padronizada e uniformizada.
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do curso de Mestrado em Enfermagem – Especialização em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediatria, e como parte integrante do estágio que decorre na Unidade 

de Cuidados Intensivos Neonatais [UCIN] XXX, surge decorrente do tema que guia este 

percurso académico em contexto de prática clínica, a oportunidade de desenvolver o do-

cumento infra elaborado subordinado ao tema “Posicionar para desenvolver: o posicio-

namento terapêutico do recém-nascido numa UCIN - Guia orientador da Prática de En-

fermagem”. Visa ser um contributo para a prática de cuidados de elevada qualidade ao 

Recém-Nascido [RN] e família, sendo este intrínseco ao desenvolvimento de um projeto 

de intervenção em Enfermagem, no cumprimento dos requisitos que se colocam para a 

aquisição do grau de mestre e da atribuição, pela Ordem dos Enfermeiros [OE], do título 

de especialista.  

A elaboração do presente documento contribui para desenvolver, mobilizar e inte-

grar as competências científicas, técnicas e humanas essenciais para o planeamento, exe-

cução e gestão de cuidados de Enfermagem especializados ao RN e família em situações 

de especial complexidade, como se afigura a prematuridade. Foi desenvolvido numa pers-

petiva de prestação de cuidados em resposta ao processo de crescimento e desenvolvi-

mento e à maximização da saúde do Recém-Nascido Prematuro [RNP]. 

Na avaliação dos indicadores de saúde perinatal, a prematuridade assume especial 

relevância, associando-se a esta população específica risco acrescido de compromisso do 

desenvolvimento. Em consonância com as necessidades acrescidas que o RNP apresenta, 

vários autores defendem a necessidade de um cuidado de proteção e suporte ao desenvol-

vimento infantil, sendo que a intervenção precoce no período neonatal demonstra inúme-

ros benefícios para o RNP, em termos fisiológicos, neurológicos e comportamentais, mas 

também para a família (Altimier & Phillips, 2016, 2013; Coughlin, 2014, 2017; Gaspardo, 

Martinez, & Linhares, 2010; Halder, Bera, & Banerjee, 2015). Com isto, é enfatizada a 

necessidade de Cuidados Centrados no Desenvolvimento [CCD], “que se traduzem em 

práticas sistematizadas e adequadas às necessidades individualizadas de cada RNP/famí-

lia, promotoras do desenvolvimento neurológico da criança” (Ferraz, 2017, p. 23). 

Na UCIN para a qual se desenvolve este documento, a atividade assistencial é de-

sempenhada tendo por base uma filosofia de cuidados para o desenvolvimento, em que 
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os cuidados de Enfermagem têm como foco principal a criação de um ambiente promotor 

do desenvolvimento, incluindo isto proporcionar ao RN uma transição harmoniosa para 

a vida extrauterina, promovendo-se um ambiente que suporte o desenvolvimento neuro-

lógico, músculo-esquelético e fisiológico, adequado às necessidades do RNP.  

Os cuidados para o desenvolvimento incluem diferentes foco de atuação de Enfer-

magem, relacionados com as características imaturas do RNP. Entre outros, abrangem a 

realização e validação de um posicionamento terapêutico correto, segundo todos os prin-

cípios e versatilidades nos diferentes decúbitos, e tendo em conta as suas vantagens e 

desvantagens, relacionadas com a imaturidade dos diferentes sistemas fisiológicos do 

RNP (Sousa, Dias, Pedro, Atilheiro, & Curado, 2016). O posicionamento terapêutico diz 

respeito a uma intervenção autónoma de Enfermagem, de reconhecido valor para o RNP 

otimizando os resultados do desenvolvimento, sustentada por uma crescente produção 

científica (Altimier & Phillips, 2016; Coughlin, 2014; Coughlin, Lohman, & Gibbins, 

2010; Fonseca & Barros, 2016; Painter, Lewis, & Hamilton, 2019; Resende, Martins, 

Faria, & Taborda, 2017). 

Não obstante à demonstração e reconhecimento da importância de promover um 

adequado suporte postural para a saúde e bem-estar, desenvolvimento e crescimento har-

monioso, na prática ainda se verifica inconsistência das práticas de Enfermagem relacio-

nadas com o posicionamento do RN (Charafeddine et al., 2018; Coughlin et al., 2010; 

Ferraz, 2017; Pickler, Meinzen-Derr, Moore, Sealschott, & Tepe, 2020). Assim, torna-se 

um desafio para as UCN adotarem novas práticas baseadas na mais recente evidência, 

como seja tornar as suas intervenções em cuidados neuroprotetores, transformando os 

CCD numa prática mais sistemática e padronizada (Altimier & Phillips, 2016; Araújo, 

2010; Coughlin, 2014; Ferraz, 2017; Pickler et al., 2020).  

Neste sentido, com base nos pressupostos enumerados e considerando a pertinência 

conferida pela equipa aos cuidados para o desenvolvimento, a consecução deste docu-

mento tem como finalidade máxima contribuir para a promoção do crescimento e desen-

volvimento do RNP. Objetiva-se fomentar práticas de cuidados mais sistematizadas e 

uniformizadas, alicerçadas na crescente produção científica. Para tal é fundamental o es-

tabelecimento de estratégias que visem a atualização continuada e sustentada das práticas.  

A temática do desenvolvimento infantil é congruente com os Enunciados Descriti-

vos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem definidos pela Ordem dos 

Enfermeiros (OE, 2001), sendo este um foco dos cuidados de Enfermagem. A par do 
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desenvolvimento infantil, também o posicionamento é definido como uma intervenção e 

recurso, estabelecido na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem , ver-

são 2015 (International Council of Nurse, 2016). A importância desta temática para a 

Enfermagem está ainda sublinhada pelo facto de se enquadrar no Core de Focos de En-

fermagem, do Resumo Mínimo de Dados de Enfermagem, em que o desenvolvimento 

infantil está aqui incluso (OE, 2007). 

Com esta contextualização, sublinha-se a relevância da atuação do enfermeiro na 

promoção do desenvolvimento infantil, sendo que o posicionamento é perentoriamente 

uma intervenção que produz ganhos em saúde.  

Deste modo, para o presente documento definiram-se como objetivos gerais: 

• Promover o posicionamento terapêutico do RNP, de acordo com os princípios 

de cuidados para o desenvolvimento; 

• Contribuir para a elaboração de um Guia Orientador da Boa Prática de Cuidados  
em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, no âmbito da promoção do 

Desenvolvimento Infantil no RNP e/ou RN gravemente doente. 

Para dar resposta aos objetivos gerais, definiram-se os seguintes objetivos espe-

cíficos: 

• Descrever, de forma sucinta, a evidência científica mais atual sobre o tema;  

• Promover a reflexão sobre as práticas de posicionamento terapêutico ao RNP; 

• Contribuir para a capacitação e uniformização das práticas de posicionamento 

terapêutico do RNP;  

• Promover a aplicação dos princípios fundamentais do posicionamento do RNP 

de forma sistemática pela equipa de Enfermagem; 

• Integrar o posicionamento terapêutico no plano de cuidados de Enfermagem para 

o RN, com o intuito de incentivar a melhoria da qualidade dos cuidados presta-

dos; 

• Propor a aplicação da escala de avaliação do posicionamento Infant Position As-

sessment Tool [IPAT] de forma sistemática, incluindo-a como ferramenta de cui-

dados diários na UCIN. 

Posto isto, o conteúdo deste documento ambiciona ser um contributo para a siste-

matização de intervenções promotoras do desenvolvimento do RNP, dirigida ao
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 posicionamento terapêutico do RNP. Consequentemente procura a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de Enfermagem, promover o desenvolvimento profissional, sis-

tematizar e uniformizar práticas, bem como promover a mudança e inovação das mesmas 

sustentada pela evidência científica. Encontra-se organizado em 5 capítulos, dos quais 

consta a abordagem à problemática da prematuridade e consequências desta no desenvol-

vimento, fundamentação sobre os objetivos e princípios fundamentais do posicionamento 

terapêutico do RN, orientações para a prática de enfermagem no posicionamento do RNP 

e introdução aos fundamentos que norteiam a utilização da escala de avaliação do posici-

onamento infantil, IPAT, que se pretende integrar como ferramenta para a prestação de 

cuidados do enfermeiro ao RNP.
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1. PERTINÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM GUIA ORIENTADOR DA BOA 
PRÁTICA DE CUIDADOS 

Para o projeto de elaboração de um guia orientador da boa prática de cuidados pro-

motores do desenvolvimento do RNP e/ou RN gravemente doente, urge a pertinência de 

incluir posicionamento terapêutico. Neste sentido e com foco no posicionamento, é ne-

cessário determinar a pertinência da sua elaboração, identificar a frequência da situação 

e necessidade de modificação das práticas atuais, e como tal recorreu-se em primeira ins-

tância a uma revisão bibliográfica critica e aprofundada que permitiu alargar a abrangên-

cia de conhecimentos sobre a temática central – Posicionamento Terapêutico - concluindo 

que diz respeito a uma das formas mais simples de assegurar o suporte postural do RNP, 

sendo esta uma intervenção com grande impacto no seu desenvolvimento e crescimento, 

a curto e a longo prazo (Fonseca & Barros, 2016).  

Com base na premissa de que o RNP é um ser vulnerável que luta diariamente para 

sobreviver e adaptar-se ao mundo externo, o enfermeiro deve estar preparado para as par-

ticularidades e singularidades que envolve o seu cuidar, nomeadamente no que diz res-

peito ao posicionamento terapêutico deste RN (Sousa et al., 2016; Fonseca & Barros, 

2016). Os mesmos autores reiteram que em consequência do ambiente da UCIN, dos es-

tímulos intensos que são fonte de stress e da ausência das condições que o útero materno 

propicia, todos os RN aqui internados devem receber apoio no posicionamento, de modo 

a garantir suporte postural adequado, considerando que esta intervenção é um elemento 

preponderante no crescimento e desenvolvimento. 

Ferraz (2017) no estudo sobre a realidade nas Unidades de Cuidados Neonatais 

[UCN] em Portugal relativamente aos CCD, constatou que em muitas Unidades a maioria 

das práticas de CCD “são ainda inconsistentes e com falta de sustentação do ponto de 

vista da conceção” (p.123), direcionando iguais conclusões para a prática incongruente 

do posicionamento do RN. Afirma verificar-se inconsistência na adequação dos posicio-

namentos à idade gestacional, e que esta é uma área bastante problemática dos CCD e 

prioritária de investimento profissional para a uniformização das melhores práticas, sendo 

as suas conclusões coincidentes com a evidência internacional. A autora supracitada, con-

clui que de acordo com os resultados que obteve, é imperiosa a implementação de medi-

das sistematizadas e uniformes no âmbito do posicionamento do RN.
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Convergente com o supracitado, Santos, Ferreira e Baixinho (2019), deixam claro 

que posicionamento terapêutico constitui uma intervenção autónoma de Enfermagem que 

apresenta elevado potencial terapêutico, mas que tem sido pouco valorizada na prática 

clínica, na formação e na investigação. Apesar da sensibilidade para esta temática e de 

existir investigação internacional neste sentido, ainda estamos perante uma prática não 

uniformizada e não padronizada na grande maioria das UCN em Portugal, o que afeta 

inevitavelmente tanto a continuidade como a avaliação dos cuidados prestados.  

A par do descrito, foi materializado o diagnóstico de situação com a realização de 

uma observação dirigida ao posicionamento do RNP na UCIN da maternidade supra ci-

tada, através da escala de avaliação do posicionamento infantil IPAT, concluindo-se que 

esta intervenção não é uma prática uniforme e coerente na equipa e os resultados obtidos 

justificam a necessidade de investimento formativo na área, e fornecimento de suporte 

para que as práticas neste âmbito sejam  globalmente harmonizadas e uniformizadas, o 

que se traduzirá em cuidados sistematizados e adequados, promotores do desenvolvi-

mento da criança. 

Nos capítulos seguintes, fundamenta-se perante a atual evidência a pertinência de 

intervir no posicionamento do RNP, direcionando os cuidados para o desenvolvimento 

deste RN. Os mesmos estão organizados no sentido de este ser um suporte teórico que 

visa contribuir para a elaboração de um Guia Orientador da Boa Prática de Cuidados, no 

campo de ação referido, e simultaneamente afigura-se um documento para consulta prá-

tica no âmbito da prestação de cuidados, assumindo-se como um Guia Orientador da Prá-

tica de Enfermagem referente ao posicionamento terapêutico.
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1 O RECÉM-NASCIDO PREMATURO 

A imaturidade global do RNP associado à necessidade de cuidados especializados e depen-

dentes de tecnologias, expõe-nos a um conjunto de experiências sensoriais muito distintas das 

que este estaria sujeito no útero materno, e que se revelam prejudiciais no que respeita ao neu-

rodesenvolvimento(Altimier & Phillips, 2013; Roque, Resende, & Oliveira, 2019; Sousa et al., 

2016). A exposição a manipulações frequentes, excesso de procedimentos, estímulos sonoros e 

luminosos constantes, entre outros, podem gerar situações de stress e desorganização, o que se 

traduz na instabilidade de funções fisiológicas e comportamentais (Curado et al., 2016; Sousa 

et al., 2016). Estes RN têm assim o seu potencial de desenvolvimento em risco, inclusive de 

sequelas a curto e longo prazo, o que justifica a necessidade de estabelecer estratégias de pre-

venção e estimulação adequadas durante o internamento (Altimier & Phillips, 2013, 2016; 

World Health Organization, 2008, 2018). 

A evidência aponta que mesmo para o RNP sem complicações durante o internamento, 

pela imaturidade dos seus sistemas orgânicos, o risco associado ao neurodesenvolvimento é 

notável com diversas sequelas daí decorrentes, nomeadamente:  distúrbios de linguagem, difi-

culdades de aprendizagem ou perturbações emocionais e comportamentais, maior predisposi-

ção para doenças mentais, maior risco de problemas motores, cognitivos e neurológicos, neu-

rossensoriais e neurocomportamentais, e em RN com idade gestacional <32 semanas é um fator 

de risco para transtornos do espetro do autismo (Altimier & Phillips, 2016, 2013; Kahraman, 

Başbakkal, Yalaz, & Sözmen, 2018; Tamez & Silva, 2017 como citado em Monteiro, 2019; 

Roque et al., 2019; Sweeney & Gutierrez, 2002; World Health Organization, 2018).  

As características do RNP, nomeadamente a sua imaturidade neurológica, hipotonia e força 

diminuta, leva-o a adotar uma posição corporal de extensão, o que inibe a sua autorregulação e 

na ausência de suportes ao posicionamento, tem consequências no seu desenvolvimento, colo-

cando até obstáculos à sua sobrevivência (Fonseca & Barros, 2016; Sousa et al., 2016; Sweeney 

& Gutierrez, 2002). As estratégias neuroprotetoras podem interromper a progressão dos danos 

cerebrais (Pickler et al., 2020). 

Na UCIN o ponto-chave da prestação de cuidados compreende o estado de organização do 

RNP, o qual reflete a sua capacidade de integrar um nível de funcionamento estável entre os 

sistemas fisiológicos e comportamentais e o meio ambiente (Santos, 2011; Sousa et al., 2016).  

Para tal, são exigidos aos profissionais de saúde, cuidados de suporte estreitamente orien-

tados para o desenvolvimento, sendo que a somar a isto, a evidência tem vindo a demonstrar a 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pervasive-developmental-disorder
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necessidade de existência de práticas de cuidados sistematizados (Altimier & Phillips, 2016; Coughlin, 

2017; Halder et al., 2015; Painter et al., 2019; Pickler et al., 2020) 

(voltar ao índice)  

 

1.1.  1.1 O DESENVOLVIMENTO NA PREMATURIDADE 

Na vida intrauterina, o desenvolvimento do sistema sensorial ocorre numa sequência espe-

cífica constituída por estímulos táteis cinestésicos/proprioceção e posteriormente estímulos ves-

tibulares, como o olfato, o paladar e a visão (Sousa et al., 2016). O desenvolvimento cerebral, 

tanto a nível estrutural como funcional, é moldado pela influência e interação de vários fatores, 

entre eles a estimulação interna ou endógena e as experiências externas (Sousa et al., 2016). 

(Tamez, 2013) 

Sucintamente, é possível afirmar que o nascimento prematuro interrompe o processo deli-

cado que é o crescimento e desenvolvimento do SNC, e obriga a que o desenvolvimento fetal 

continue num ambiente que não lhe confere a proteção do útero materno, passando assim a 

ocorrer num espaço potencialmente nocivo, como é o da UCIN, pelo que todos os RN que estão 

na UCIN estão num período crítico de crescimento e organização cerebral. Esta estimulação 

exógena anormal poderá interromper o desenvolvimento espectável, visto que a falta ou o ex-

cesso de inputs sensitivos pode comprometer o cérebro em maturação e provocar-lhe danos 

irreversíveis (Als & B. McAnulty, 2011; Altimier & Phillips, 2013; Araújo, 2010; Liu et al., 

2007; Sousa et al., 2016).  Assim, quanto maior a prematuridade, maior a vulnerabilidade e 

mais impreterível é a necessidade de fornecer cuidados neuroprotetores eficazes e consistentes, 

desde o momento do nascimento (Altimier & Phillips, 2016). 

O RN gravemente doente, mesmo que de termo, é igualmente suscetível a sequelas neuro-

desenvolvimentais, musculo-esqueléticas, emocionais e psicossociais, quando comparado com 

um RNP, necessitando também de cuidados específicos semelhantes que contribuam para a 

promoção do seu desenvolvimento adequado e harmonioso (Coughlin, 2014). 

Assim, justifica-se a implementação de estratégias preventivas e de estimulação - cuidados 

neuroprotetores – durante todo o período de internamento, no sentido de promover a maturação 

sensorial harmoniosa. O enfermeiro deve intervir minimizando os estímulos auditivos, visuais, 

táteis, olfativos negativos e posicionamentos incorretos, sendo que este cuidado e a adequada 

integração sensorial, promovem o desenvolvimento cerebral e comportamental, orientando a 



 
 

dez-21 | Página CLVII 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

organização do SNC e o processo de aprendizagem do RNP (Altimier & Phillips, 2013; 

Coughlin, 2014; Gibbins, Hoath, Coughlin, Gibbins, & Franck, 2008; Sousa et al., 2016). 

(Voltar ao índice) 

 

2 O POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO 

O RNP requer que o ambiente em que se insere, seja o mais próximo possível do ambiente 

intrauterino, para assim minimizar os efeitos do nascimento prematuro e promover resultados 

de desenvolvimentos ideias. Neste sentido, os cuidados de apoio ao desenvolvimento incluem 

o posicionamento como estratégia terapêutica (Painter et al., 2019). 

O posicionamento terapêutico do RN é um exemplo paradigmático de uma intervenção de 

Enfermagem, sustentada pela evidência científica, com uma crescente de estudos a comprovar 

a sua relevância (Charafeddine et al., 2018; Painter et al., 2019) Representa um dos cuidados 

de Enfermagem que mais precocemente se pode instituir, representando uma das intervenções 

autónomas mais simples, não invasiva, e que tem impacto imediato e a longo prazo, apresen-

tando benefícios comprovados no crescimento e desenvolvimento do RNP (Altimier & Phillips, 

2013; Fonseca & Barros, 2016; Jeanson, 2013; Madlinger-Lewis et al., 2014).  

Fonseca e Barros (2016) reforçam que o “posicionamento terapêutico é um cuidado de 

Enfermagem que deve ser valorizado pelos profissionais, assumindo-se como uma prioridade 

e preocupação constantes” (p. 185). Mais advogam, que deve ser valorizado como parte inte-

grante dos cuidados ao RN, para que este consiga por meio de contenção corporal obter e manter 

padrões de organização, ajudando-o a estabilizar e a melhorar a sua recuperação. Associa-se à 

prevenção de sequelas, contribuindo para um desenvolvimento saudável e harmonioso, tra-

tando-se, por conseguinte, de uma intervenção de Enfermagem capaz de produzir ganhos em 

saúde para o RNP.  

Sucintamente, o posicionamento terapêutico constitui uma medida de suporte ao desenvol-

vimento e define-se como tentativa de replicação do apoio contido e harmonioso do útero ma-

terno, considerando que este é o ambiente idílico para o desenvolvimento com o RN mantido 

em posição de flexão, contenção e alinhamento corporal com orientação à linha média, criando-

se limites e facilitação do movimento mão-boca, proporcionando-se para tal suporte postural e 

de movimento. Com esta intervenção promove-se autorregulação e estado de organização, e 

desenvolvimento de respostas adaptativas adequadas (Altimier & Phillips, 2016, 2013; Jeanson, 

2013; Tamez & Silva, 2013). Tem comprovadamente um papel importante na diminuição de



 
 

dez-21 | Página CLVIII 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 sequelas neurológicas do RNP, facilitando a organização do SNC através da redução de com-

portamentos de stress (Charafeddine et al., 2018; Fonseca & Barros, 2016; Painter et al., 2019). 

(Voltar ao índice) 

(Ver objetivos do posicionamento terapêutico) 

2.1 O POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO E O DESENVOLVIMENTO 

É perentória a necessidade de acautelar o normal desenvolvimento dos vários sistemas or-

gânicos no RNP, sendo que quando tal não acontece pode ocorrer disfunção da integração sen-

sorial, e consequentemente desorganização cerebral, resultando numa interação inadequada do 

RNP com o ambiente que o rodeia e um comportamento desadequado (Sousa et al., 2016). 

 

2.1.1 O Posicionamento Terapêutico e o Desenvolvimento do Sistema Neurológico 

 Sousa et al. (2016) são congruentes com a demais evidência, e demonstram a importância 

do posicionamento terapêutico do RNP no que respeita às particularidades do sistema neuroló-

gico e a relação entre esta intervenção de Enfermagem o desenvolvimento cerebral e do sistema 

sensorial. Assim, a Figura 1 resume como o posicionamento terapêutico se relaciona com o 

desenvolvimento cerebral e com o desenvolvimento do sistema tátil, auditivo, visual e olfativo.



 
 

dez-21 | Página CLVIX 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltar ao índice 

 

2.1.2 O Posicionamento Terapêutico e o Sistema Respiratório 

Relativamente ao sistema respiratório, este é, comprovadamente, dos mais imaturos no 

RNP, devido à imaturidade funcional e estrutural dos pulmões, que não estão aptos para realizar 

eficientemente as trocas gasosas. A produção de surfactante inicia-se entre a 25ª e a 28ª semana 

Efeitos de posicionamento terapêutico do RNP  

Sistema neurológico 

Desenvolvimento cerebral Sistema sensorial 

Sistema tátil 

- Contenção e criação de li-
mites proporciona segu-

rança, organização compor-
tamental e satisfação emo-

cional 

Sistema auditivo 

- Decúbitos laterais pro-
tegem o RNP de estímu-
los sonoros excessivos 

- Prevenção de deformidades 
cranianas, com a alternância de 

decúbitos; 
- Desenvolvimento cerebral si-

métrico   

Sistema Olfativo 

- Objeto com odor materno 
estimula a autorregulação e 
proporciona a criação de li-

mites 

Sistema visual 

- Até às 37 semanas: de-
cúbito ventral proporci-
ona melhor proteção vi-

sual 

- Após as 37 semanas: 
decúbitos laterais para 

maior estimulação visual 

Figura 6 - Relação entre posicionamento terapêutico e sistema neurológico  

Fonte: Sousa et al. (2016) 
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de gestação e só pela 36ª semana é que os pulmões são suficientemente maturos para cumprirem 

a sua função (Hockenberry & Wong, 2014). 

A produção insuficiente de surfactante provoca uma insuflação desigual durante a ins-

piração e o colapso dos alvéolos durante a expiração, comprometendo a eficácia respiratória. A 

par disto, pelo seu incompleto desenvolvimento, o RNP nasce com inúmeros alvéolos não in-

suflados, tendo em conta que é durante o terceiro trimestre de gestação que ocorre o desenvol-

vimento final da membrana alveolar, que irá aumentar a área de superfície pulmonar (Hocken-

berry & Wong, 2014; Sousa et al., 2016). 

Considerando estas particularidades do sistema respiratório do RNP e os cuidados es-

pecializados e dirigidos que carecem, a intervenção do enfermeiro direcionada a este sistema 

inclui o posicionamento terapêutico, que afeta positivamente a relação entre as trocas gasosas 

e a relação ventilação/perfusão (Fonseca & Barros, 2016; Sousa et al., 2016). Para além do 

autor citado, a literatura é unanime ao revelar que o posicionamento terapêutico melhora o de-

sempenho da função pulmonar (Altimier & Phillips, 2013; Coughlin, 2014; Jeanson, 2013; 

Monterosso, Kristjanson, & Cole, 2002; Rivas-Fernandez, Figuls, Diez-Izquierdo, Escribano, 

& Balaguer, 2016). A figura 2 representa esquematicamente os efeitos que o posicionamento 

terapêutico aufere ao sistema respiratório do RNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Voltar ao índice
Figura 7 -Relação entre o posicionamento terapêutico do RNP  

Fonte: Sousa et al. (2016) 

Efeitos de posicionamento terapêutico do RNP  

Sistema respiratório 

- Decúbito ventral permite a maior expansão pulmonar; 

- Decúbitos laterais permitem maior expansão do pulmão que não está apoiado; 

- Decúbito dorsal está relacionado com uma menor mobilidade do diafragma, e 
consequente diminuição da oxigenação e da compliance pulmonar. 
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2.1.3 O Posicionamento Terapêutico e o Sistema Gastrointestinal 

Só a partir da 34ª semana de gestação é espectável que o RNP comece a apresentar o reflexo 

de sucção e de deglutição coordenados entre si e com a respiração. Para além desta imaturidade 

de reflexos e capacidade de coordenação, o RNP apresenta maior dificuldade na tolerância às 

gorduras e hidratos de carbono, bem como fraca capacidade de absorção dos lípidos. O RNP 

apresenta também o esfíncter esofágico inferior laxo, propicia à ocorrência de refluxo gas-

troesofágico e uma reduzida capacidade do estômago, podendo ficar distendido e condicionar 

ainda mais o trabalho respiratório (Hockenberry & Wong, 2014; Sousa et al., 2016).  

Existe uma correlação positiva entre o posicionamento terapêutico e o desempenho e de-

senvolvimento da função gastrointestinal. O decúbito ventral está relacionado com a diminui-

ção dos episódios de refluxo gastroesofágico, estando descrito que o posicionamento terapêu-

tico é uma das intervenções mais importantes na prevenção e tratamento do refluxo gastroeso-

fágico (Sousa et al., 2016). O esvaziamento gástrico, menor volumo gástrico residual e conse-

quente tolerância entérica é significativamente superior quando o RN está nesta posição, e 

existe maior possibilidade de absorção de nutrientes. A par disto, também o decúbito lateral 

favorece o esvaziamento gastroesofágico (Altimier & Phillips, 2013; Chen, Tzeng, Gau, Kuo, 

& Chen, 2013; Khatony, Abdi, Karimi, Aghaei, & Brojeni, 2019; Monterosso et al., 2002). 

Neste sentido, Sousa et al. (2016) demonstram esquematicamente a relação entre a impor-

tância do posicionamento terapêutico no apoio desenvolvimento do sistema gastrointestinal. 

Esta relação é demonstrada na figura 3.
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2.1.4 O Posicionamento Terapêutico e o Sistema Músculo-Esquelético 

No que ao desenvolvimento muscular diz respeito, à 24ª semana de gestação existe um 

predomínio de fibras lentas, que apenas é igualado pelo número de fibras rápidas à 40ª semana, 

o que significa que o RNP irá ter supremacia de fibras lentas o que implica maior dispêndio de 

energia nos movimentos, originando fadiga muscular. O tónus muscular do RNP é fraco e com 

a particularidade de que se desenvolve primeiro nos membros inferiores. O RNP só adquire 

tónus muscular consistente nos membros inferiores entre a 29ª e a 32ª semana de gestação e nos 

Efeitos de posicionamento terapêutico do RNP  

Sistema gastrointestinal 

Cuidados durante a alimentação 

- Membros superiores e inferiores mantidos 
em flexão e na linha média, para promover a 

organização dos reflexos; 

- Apoiar o pescoço e tronco, devido ao baixo 
tónus muscular. 

Cuidados após a alimentação 

- O decúbito ventral é o adequado para o tra-
tamento do refluxo gástrico, aliado a elevação 

da cabeceira (num máximo de 45º); 

- O decúbito lateral direito favorece o esvazia-
mento gastroesofágico; 

- O decúbito lateral esquerdo diminui os epi-
sódios de refluxo gastroesofágico, estando, no 
entanto, associado a atraso no esvaziamento 

gástrico; 

-  O decúbito dorsal aumenta a probabilidade 
de ocorrer episódios de refluxo gastroesofá-

gico. 

 

 

Figura 8 - Relação entre posicionamento terapêutico e sistema gastrointestinal  Fonte: Sousa et al. (2016) 
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membros superiores entre a 35ª e a 37ª semana de gestação (Sousa et al., 2016; Sweeney & 

Gutierrez, 2002).  

No ambiente intrauterino, com as condições de desenvolvimento ideais, com contenção e 

limites definidos, o RN mantem-se constantemente em flexão, numa posição de contenção, com 

alinhamento corporal e orientação à linha média, o que facilita o seu desenvolvimento neuroló-

gico (Santos, 2011; Curado et al., 2016; Sousa et al., 2016; Fonseca & Barros, 2016). Em con-

traste, ao nascer prematuro, com défice de tónus e força muscular, assume frequentemente uma 

posição de extensão e postura assimétrica, com a cabeça lateralizada, que geralmente é para o 

lado direito, as extremidades em abdução e rotação externa, contribuindo para esta postura a 

predominância do tónus extensor e os efeitos da gravidade (Altimier & Phillips, 2013; Curado 

et al., 2016; Fonseca & Barros, 2016; Santos, 2011; Sousa et al., 2016; Toso, Vieira, Válter, 

Delatore, & Barreto, 2015). 

Naturalmente e considerando o exposto, o RNP tende a apresentar não só distúrbios do 

tónus muscular, mas também atraso no controlo postural e/ou défice de coordenação motora e 

alterações osteoarticulares e dificultar a autorregulação, podendo provocar alterações e incapa-

cidades que poderão ser permanentes (Altimier & Phillips, 2013; Araújo, 2010; Sweeney & 

Gutierrez, 2002).  

Ao nível ósseo, destaca-se o facto do crânio ser mole e facilmente deformável. Um ade-

quado posicionamento associa-se à prevenção de deformações, como o achatamento da cabeça 

(Sweeney & Gutierrez, 2002; Sousa et al., 2016). 

Considerando as particularidades do sistema musculoesquelético do RNP, Sousa et al. 

(2016) resumiram esquematicamente a relação entre o posicionamento terapêutico e este sis-

tema, como demonstrado na figura 4.



 
 

dez-21 | Página CLXIV 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltar ao índice 

2.1.5 O Posicionamento Terapêutico e a Pele E Termorregulação 

A pele do RNP é imatura e com maior permeabilidade, apresentando-se fina e gelatinosa, 

rosada, brilhante e suave ao toque. O lanugo é habitualmente abundante e espalhado pelo corpo, 

mas mal distribuído.  Associada à sua imaturidade e ausência do substrato córneo, oferece me-

nos proteção e barreira às agressões externas, sofrendo facilmente escoriações e lesões. Estas 

podem ser focos de infeção (Tamez, 2013; Lourenço et al., 2016). 

Decorrente das características da pele, o risco de surgimento de úlceras de pressão é signi-

ficativo. Assim, a adoção de estratégias para prevenção de incluem enfoque especial no posici-

onamento terapêutico e alternância de decúbitos (Ferraz, 2017). 

Relativamente à termorregulação, a produção de calor é um processo extremamente com-

plexo que envolve os sistemas cardiovascular, neurológico e metabólico, sendo que no RNP 

Efeitos de posicionamento terapêutico do RNP  

Sistema músculo-esquelético 

- A contenção e a criação de limites promovem a organização comportamental e reduz o 
gasto de energia; 

- O decúbito dorsal promove a simetria corporal, os movimentos de flexão antigravitacio-
nais e minimiza a prevalência do achatamento lateral da cabeça; 

- O decúbito ventral favorece o controlo da cabeça, promove a flexão à linha média e pro-
move o ângulo correto dos pés; 

- Os decúbitos laterais favorecem o movimento de autoconsolo mão-boca e a flexão ativa 
dos joelhos e anca; 

- A alternância de diferentes decúbitos favorece o desenvolvimento simétrico do crânio. 

Figura 9 - Relação entre o posicionamento terapêutico e sistema músculo-esquelético 

Fonte: Sousa et al. (2016) 
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ocorre essencialmente por mecanismos metabólicos (Sousa et al., 2016). De acordo com os 

mesmos autores, o aumento significativo do metabolismo aumenta o consumo de oxigénio e o 

trabalho respiratório, pelo que manter a normotermia é essencial para evitar que surjam altera-

ções fisiológicas como hipoxia, acidose metabólica e hipoglicémia. Para além disto Hockenberry 

& Wong (2014), acrescenta que o facto do RNP ter menor massa muscular e menor quantidade 

de gordura castanha e gordura subcutânea, aumenta a dificuldade deste na manutenção de uma 

eficaz termorregulação. 

O posicionamento terapêutico surge como uma estratégia de intervenção que permite pro-

mover a integridade da pele e a regulação térmica. Sousa et al. (2016) evidencia, esquematica-

mente, os efeitos do posicionamento na pele e termorregulação do RNP, tal como apresentado 

na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltar ao índice 

Efeitos de posicionamento terapêutico do RNP  

Pele e termorregulação 

- A alternância de decúbitos previne o aparecimento 
de úlceras por pressão; 

- Na escolha do material de posicionamento e roupa 
da incubadora/berço, é necessário ter em conta a ma-
nutenção da temperatura corporal dentro dos limites 

estáveis. 

Figura 10 - Relação entre posicionamento terapêutico e pele e termorregulação  

Fonte: Sousa et al. (2016) 
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2.2  OBJETIVOS DO POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO 

Vários estudos analisaram a influência deste cuidado de Enfermagem, havendo congruên-

cia nos benefícios que o posicionamento terapêutico confere ao desenvolvimento do RNP. São 

unanimes que visa compensar, através de suportes externos, os sistemas neuromotores, fisioló-

gicos e neurossensoriais imaturos, associando-se à otimização dos resultados do desenvolvi-

mento neurológico, comportamental, músculo-esquelético, postural e dos movimentos, propor-

cionando estabilidade e reduzindo gastos energéticos; favorecendo a aquisição de capacidades 

fundamentais para o desenvolvimento motor e autorregulação, promovendo o desenvolvimento 

de respostas adaptativas semelhantes às apresentadas pelo RN de termo considerado saudável 

(Altimier & Phillips, 2013; Fonseca & Barros, 2016; Gibbins et al., 2008; Hunter, 2010; 

Jeanson, 2013). 

Considerando a demais evidência, os principais objetivos e vantagens do posicionamento 

terapêutico são:  

• Facilitar a obtenção de padrões de crescimento e desenvolvimento normais; 

• Promover a organização neurocomportamental, diminuindo o stress e agitação que es-

tão na base da instabilidade fisiológica;  

• Promover a autorregulação, diminuindo os períodos de choro e de gasto energético 

desnecessário;  

• Melhorar os padrões de sono e de conforto; 

• Proporcionar suporte postural e de movimento;  

• Otimizar o desenvolvimento musculo-esquelético e o alinhamento biomecânico; 

• Prevenir a adoção de posturas e movimentos desadequados e assimétricos; 

• Promover a modelagem da cabeça e prevenir deformações; 

• Promover a capacidade de resposta do RN aos estímulos fontes de stress/ estímulos 

nocivos ambientais;  

• Facilitar a participação do RN na experiências sensoriomotoras normais e proporcio-

nar exposição adequada a estímulos propriocetivos, táteis e visuais com consequente 

exploração sensorial e do ambiente envolvente;  

• Promover o contacto da mão à boca e à face;  

• Facilitar interações positivas pais-bebé;  

• Promover a função respiratória e gastrointestinal
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• Promover a estabilidade fisiológica, regulação térmica, densidade óssea e integridade 

da pele;  

• Promover o crescimento e desenvolvimento cerebral, influenciando o desenvolvi-

mento de vias neuronais e organização do SNC (Altimier & Phillips, 2013; 

Charafeddine et al., 2018; Fonseca & Barros, 2016; Gibbins et al., 2008; Hunter, 2010; 

Jeanson, 2013; Madlinger-Lewis et al., 2014; Monterosso et al., 2002; Sousa et al., 

2016). 

 

 

2.2.1 Princípios Fundamentais do Posicionamento Terapêutico: Recomendações para a 
Prática de Cuidados 

O RNP quando manipulado, inclusivo para o posicionamento, é incapaz de regular, estabi-

lizar e organizar o seu comportamento. Assim, como forma de reduzir o stress, desorganização 

e instabilidade provocadas, deverá recorrer-se à contenção, flexão, postura orientada à linha 

média e apoio da cabeça, o que originará estabilidade autonómica e motora (Fonseca & Barros, 

2016; Santos, 2011). 

Considerando o descrito pela demais literatura científica, resumem-se os princípios funda-

mentais do Posicionamento do RN:  

• Planear o cuidado, agrupar e organizar as intervenções de forma a adaptarem-se aos 

ciclos de sono-vigília do RN, aos seus estados de alerta, às necessidades, e assim planear 

o momento adequado para o reposicionamento. A prestação de cuidados deve basear-se 

nas informações comportamentais fornecidas pelo RN; 

• Observar o RN e alertá-lo para a manipulação (através do toque com contenção), de 

modo a minimizar os estímulos stressantes que desorganizam o RNP; 

• O posicionamento e manipulação do RNP ou gravemente doente deve ser feito lenta-

mente, de forma suave e modulando os movimentos, com as extremidades do RN fleti-

das e contida, mantendo o alinhamento articular; 

• Promover contenção, segurança e adaptação ao ambiente extrauterino através da imple-

mentação de limites e apoio; 

• Promover movimentos de flexão com vista a obter um padrão postural e de movimento 

similar ao do RN de termo saudável; 

• Equilibrar necessidades de contenção e de movimento;
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• Promover contacto das mãos com a boca/face; 

• Estimular a exploração visual do ambiente, contribuindo para a promoção da interação 

familiar; 

• Assistir o posicionamento anti-gravitacional. O RN deve estar na linha média, em flexão 

e numa posição confortável em todos os momentos do posicionamento, usando para tal 

ajudas de posicionamento e limites adequados; 

• Fornecer suporte ventral adequado para garantir que os ombros e membros inferiores 

permanecem fletidos. A permanência em decúbito ventral pode e deve ser incentivada 

nas atividades diárias do RN;  

• O RNP de idade igual ou inferior a 26 semanas de gestação deve permanecer com a 

cabeça na linha média, mesmo quando é manipulado; 

• O RNP com menos de 30 semanas de gestação deverão ter a cabeça na linha média nas 

primeiras 72 horas de vida ou até que atinjam estabilidade hemodinâmica;  

• As ajudas de posicionamento são gradualmente removidas à medida que o bebé em de-

cúbito dorsal demonstra flexão fisiológica da parte superior do corpo. A partir deste 

momento deve dormir em decúbito dorsal sem dispositivos de apoio; 

• Postura desalinhada que persista por um período de 3 a 4 horas, causa dor, diminui a 

qualidade do sono, desorganiza e causa instabilidade fisiológica. Em cada interação e 

sempre que necessário, o RN deve ser avaliado sobre o reposicionamento; 

• Durante o banho de banheira e aquando da pesagem, o RN com estabilidade clínica para 

tal, deve permanecer contido; 

• Ensinar os pais sobre os princípios e técnicas de contenção e posicionamento do RN 

(Altimier & Phillips, 2016; Coughlin, 2014; Gibbins et al., 2008; Jeanson, 2013; Sousa 

et al., 2016). 

 

2.2.2 Indicadores de Posicionamento adequado do Recém-Nascido Prematuro: Recomen-
dações para a Prática de Cuidados 

Com base nos pressupostos do posicionamento fetal - em flexão, contenção e com orienta-

ção na linha média da cabeça e extremidades -, os indicadores de posicionamento adequado, 

que respeitam a orientação simétrica relativamente à linha média corporal do RN, são: 

• Posição dos ombros – manter os ombros ligeiramente fletidos;  

• Localização das mãos e braços - Braços fletidos com as mãos a tocar a face; 
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• Posição pélvica - Ancas alinhadas e suavemente fletidas;  

• Orientação dos joelhos, tornozelos e pés - Joelhos, tornozelos e pés alinhados e ligei-

ramente fletidos;  

• Posição da cabeça - Cabeça posicionada na linha média com um ângulo inferior a 45º 

(esquerda ou direita) em relação à linha média;  

• Posição do pescoço – Pescoço neutro, cabeça ligeiramente fletida para a frente próxima 

dos 10º (Coughlin et al., 2010). 

 

2.2.3 Alternância de Posicionamentos 

Mudanças regulares no posicionamento, que cumpram os princípios e indicadores para o 

adequado posicionamento do RNP, mantendo o correto posicionamento funcional, permitem 

manter uma normal função neuromuscular e osteoarticular e permitem o desenvolvimento de 

atividade motora funcional espontânea no RNP (Vaivre-Douret at al., 2004; Fonseca & Barros, 

2016). 

Não obstante ao cumprimento dos princípios fundamentais do posicionamento terapêutico, 

esta intervenção deve seguir uma avaliação criteriosa, a ser realizada respeitando a individuali-

dade e necessidades especificas de cada RNP, considerando o quadro clínico e exigindo simul-

taneamente uma reflexão constante por parte do enfermeiro sobre os benefícios específicos para 

cada situação. O respeito pelo quadro clínico está estritamente relacionado com a influência 

desta intervenção nos vários sistemas do RN, com grande foco para a debilidade respiratória do 

RNP e interferência positiva do posicionamento terapêutico nesta função (Fonseca & Barros, 

2016). É imperativo o respeito pela idade gestacional e utilização de equipamentos e tecnolo-

gias de suporte que possam comprometer o posicionamento (Monterosso, Kristjanson & Cole, 

2002; Jeanson, 2013; Philips, 2018). 

A frequência de alternância de posicionamentos deverá partir do pressuposto de que tal 

promove a proteção da pele, evitando pressão continuada e por longos períodos sobre as mes-

mas áreas. Do mesmo modo, promove/estimula diferentes grupos musculares (Vairre-Dowret 

et al., 2004; Fonseca & Barros, 2016).  

Alternar frequentemente a posição do RN é fundamental para lhe garantir conforto Batalha 

(2010).  

(Ver capítulo 2.3 – Tipos de Posicionamento)
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(voltar ao índice)  

 

2.2.4 Consequências de um posicionamento incorreto 

Não integrar o posicionamento terapêutico como estratégia terapêutica, afeta não só a qua-

lidade dos cuidados prestados ao RN e família, como proporciona inúmeras desvantagens com 

consequências diretas no RN. É fundamental que os profissionais de saúde estejam sensibiliza-

dos para a sua relevância. 

Como consequências de um posicionamento incorreto é apontado: 

• Desenvolvimento de deformações posturais e esqueléticas, incluindo deformações da 

cabeça, com achatamento lateral ou occipital do crânio, curvaturas anormais da coluna 

e cabeça preferencial lateralizada para um dos lados, torcicolos; 

• Atrasos no desenvolvimento, incluindo a preferência visual e funcional pela mão direita, 

incapacidade de executar as habilidades da linha média ou baixa autorregulação; 

• Atrasos na motricidade fina devido ao estreitamento da cintura escapular. Os braços são 

posicionados em rotação externa e retração (posição em W); 

• Atrasos na motricidade grossa, incluindo menor aperto na extremidade das ancas, joe-

lhos e tornozelos. Pernas posicionadas em abdução e rotação externa (posição em M/po-

sição de rã), o que pode influenciar futuramente a capacidade de rolar, sentar, andar e 

rastejar (Jeanson, 2013; Sousa et al., 2016). 

O posicionamento terapêutico deve ainda ser realizado tendo como principio a prevenção 

de úlceras de pressão (Sousa et al., 2016). 

(voltar ao índice)  
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2.3 TIPOS DE POSICIONAMENTO 

A força e tonicidade do RNP é diminuta. Por este motivo, sem a intervenção do enfermeiro, 

ele tende a manter-se na posição em que é colocado. Sem a alternância de posicionamentos 

potencia-se um desenvolvimento motor atípico. Deste ponto partida, esquematizam as vanta-

gens e desvantagens do decúbito dorsal, ventral e lateral, o que permite orientar a decisão e 

intervenção do enfermeiro Fonseca & Barros (2016).   

 

2.3.1 Decúbito dorsal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - O Decúbito Dorsal 

 

Decúbito dorsal  

Vantagens: 

- Associado à prevenção do síndrome de 
morte súbita do lactente; 

-Facilita a visualização do RN e o acesso 
para a prestação de cuidados em RN ins-

táveis; 

- Facilita o posicionamento de equipa-
mentos como dreno, tubos endotraqueais 

e cateteres. 
- Promove o alinhamento à linha média; 

- Redução do achatamento lateral da ca-
beça, mantendo a cabeça na linha média; 

- Diminui a pressão intracraniana. 

 (Fonseca & Barros, 2016; Hunter, 2010; 
Madlinger-Lewis et al., 2014; Monterosso et al., 

2002; Sousa et al., 2016) 

Desvantagens: 
- Desfavorável para a função respiratória, 
com ventilação e oxigenação comprometi-

das; 
- Movimentos assíncronos toracoabdomi-

nais; 

-Favorece o tónus extensor, promovendo a 
extensão ao invés da flexão, favorecendo a 

hiperextensão da cabeça, pescoço e ombros– 
posição de arco hipertónico; 

- Promove a abdução e rotação externa dos 
membros; 

- Pode resultar em plagiocefalia posterior; 

- Aumenta os episódios de refluxo gastroeso-
fágico e risco de aspiração; 

- Aumenta o consumo energético, por maio-
res períodos de choro e menores períodos de 

sono. 
(Fonseca & Barros, 2016; Hunter, 2010; Madlinger-
Lewis et al., 2014; Monterosso et al., 2002; Sousa et 

al., 2016) 
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Orientações para o posicionamento em decúbito dorsal: 

• Manter a cabeça na linha média, confortável e ligeiramente inclinada para um dos lados 

(lateralização inferior a 45º em relação à linha média); 

• Ombros ligeiramente fletidos, fornecendo suporte evitando abdução e retração escapular; 

• Pescoço neutro com a cabeça ligeiramente fletida para a frente (próxima dos 10º); 

• Braços fletidos e mãos a tocar na face/boca;  

• Colocar apoio lateral (rolo), apoiando todo o RN, fornecendo limites e contenção 

• Apoiar os membros inferiores para promover a flexão da anca (recorrer ao rolo) e evitar 

abdução excessiva e rotação externa, e garantir o alinhamento pélvico; 

• Joelhos, tornozelos e pés mantidos alinhados e ligeiramente fletidos – fornecer apoio de 

forma a prevenir a extensão e rotação externa do tornozelo (Coughlin, Lohman & Gibbins, 

2010; Fonseca & Barros,2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver Capítulo 2.2.2 – Indicadores de Posicionamento adequado) 

(voltar ao índice)  

Figura 12- Recém-Nascido em decúbito dorsal 
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2.3.2 Decúbito Ventral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para o posicionamento em decúbito ventral: 

• Manter a cabeça lateralizada e alinhada com o tronco (na linha média); 

• Ombros ligeiramente fletidos, fornecendo suporte (colocar almofada de ventral ou fralda 

de pano dobrada) para promover ligeira flexão dos ombros; 

• Membros superiores e inferiores em flexão (evitar a abdução e rotação externa): 

 - Braços fletidos, permitindo manter as mãos próximas da face (mão-boca);

Figura 13 - O Decúbito Ventral 

Decúbito ventral 

Vantagens: 

- Contribui para a otimização da função respiratória, sendo 
recomendado em RN ventilados; 

- Auxilia no desmame da ventilação mecânica; 
-Melhora a oxigenação e ventilação, reduz o trabalho respi-

ratório e melhora a estabilidade cardiorrespiratória; 
- Diminui episódios de bradicardia e hipoxemia (associado a 

elevação da cabeceira a 15º); 
- Promove longos períodos de sono de qualidade, mais tran-
quilo e menores períodos de choro– melhora a adaptação ao 

meio extrauterina; 
- Associado a menor gasto energético; 

- Promove o desenvolvimento do tónus flexor; 
-Estimula a adução das ancas e joelhos, prevenindo a rota-

ção externa das ancas; 
- Diminui o refluxo gastroesofágico, favorecendo a tolerân-

cia e esvaziamento gástrico; 
- Diminui o risco de apneia durante o sono 

- Associado a maior estabilidade e redução da dor após pro-
cedimentos dolorosos;  

- Associado a reações de autorregulação adaptativas – pro-
move o movimento mão-boca. 

(Batalha, 2010; Chen et al., 2013; Fonseca & Barros, 2016; Hunter, 
2010; Khatony et al., 2019; Nicolau, 2012; Rivas-Fernandez et al., 

2016; Sousa et al., 2016) 

Desvantagens: 

- Possibilidade de deformação do 
tubo endotraqueal; 

- Aumenta o risco de síndrome de 
morte súbita; 

-Contraindicado em RN com dis-
tensão abdominal grave, pós-ope-

ratórios imediatos de cirurgias 
abdominais ou cardíacas e RN 

com cateter umbilical; 

- Dificulta a exploração visual e o 
contacto visual com o cuidador; 

Pode resultar no desenvolvimento 
de assimetrias motoras e deformi-

dades da cabeça com achata-
mento lateral; 

(Nicolau, 2012; Sousa et al., 2016) 
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- Ligeira elevação pélvica; 

- Joelhos fletidos no alinhamento da anca. 

-  

• Colocar apoio lateral, com recurso ao rolo e/ou ninho, de forma a apoiar todo o RN, 

fornecendo limites e contenção, aninhando-o; 

• Pés em posição neutra, ligeiramente fletidos ou em rotação interna (Coughlin et al., 

2010; Fonseca & Barros, 2016; Jeanson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver Capítulo 2.2.2 – Indicadores de Posicionamento adequado) 

(voltar ao índice)  

 

 

Figura 14 - Recém-Nascido em decúbito ventral 
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2.3.3 Decúbito Lateral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para o posicionamento em decúbito lateral: 

• Manter a cabeça na linha média, lateralizada com um ângulo inferior a 45º (esquerda ou 

direita) em relação à linha média; 

• Pescoço neutro com a cabeça ligeiramente fletida para a frente (próxima dos 10º); 

• Ombros ligeiramente fletidos, fornecendo suporte evitando assim a sua extensão;  

• Braços fletidos, na linha médica, com mãos a tocar a face/boca; 

• Ancas alinhadas e suavemente fletidas;

Decúbito lateral  

Vantagens: 

- Promoção do desenvolvimento neurossensorial e 
psicomotor, auto-organização e simetria  

- Favorece a orientação à linha média de cabeça e 
extremidades e o movimento mão-boca; 

- Estimula a flexão das extremidades; 

- Promove a flexão e adução das ancas e joelhos pre-
venindo a rotação externa das ancas; 

- Decúbito lateral direito: favorece a digestão/me-
lhora o esvaziamento gástrico; 

 - Decúbito lateral esquerdo: diminui o esvaziamento 
gástrico; 

- Promoção da função respiratória (em alternativa ao 
decúbito ventral): melhora a oxigenação em caso de 

atelectasia ou enfisema pulmonar (o lado afetado de-
verá ficar em contacto com o colchão) 
(Fonseca & Barros, 2016; Gouna, et al., 2013; Hunter, 

2010; Nicolau, 2012; Sousa et al., 2016) 

 

Desvantagens: 

- Pode contribuir para o desenvol-
vimento de atelectasia; 

- Aumenta o risco de síndrome de 
morte súbita; 

Dificulta a manutenção da flexão 
nos neonatos ativos e/ou hipertó-

nicos. 

Hunter (2010)  

Figura 15 - O Decúbito Lateral 
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• Joelhos, tornozelos e pés mantidos alinhados e ligeiramente fletidos; 

• Colocar apoio lateral (rolo), apoiando o RN, desde a cabeça, acompanhando o tronco e 

coxas; 

• Fornecer apoio/contenção com recurso a ninho ou rolo e fralda de pano, apoiando todo o 

RN e mantendo-o em contenção (Coughlin, Lohman & Gibbins, 2010; Fonseca & Barros, 

2016). 

 

(Ver Capítulo 2.2.2 – Indicadores de Posicionamento adequado) 

(voltar ao índice)  

Figura 16 - Recém-Nascido em decúbito lateral 
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2.3.4 Posicionamentos associados a procedimentos: Especificidades dos posicionamen-
tos em Recém-Nascidos 

 

Perante um RNP ou gravemente doente, os cuidados promotores do desenvolvimento as-

sentam nos princípios do posicionamento terapêutico, inclusive quando este posicionamento 

está associado a procedimentos clínicos  (Coughlin, 2014). 

Para a maioria das intervenções ao RNP é necessário que este esteja devidamente contido, 

para diminuir a reação de dor e desconforto que se manifestam com desorganização física, ati-

vidade motora descontrolada e consequentes alterações fisiológicas. A atividade motora des-

controlada implica um consumo enérgico/calórico significativo e que é essencial para estes 

RNP satisfazerem as suas necessidades fisiológicas, sendo, portanto, imprescindível adequar os 

posicionamentos e materiais de apoio ao posicionamento, quer sejam situações de procedimen-

tos dolorosos ou inclusive na mudança de fralda (Curado et al., 2016).  

A contenção revela-se extremamente importante porque aumenta a sensação de segurança 

e autocontrole e consequentemente diminui o stress. Assim, para procedimentos de dor aguda, 

para o alívio e controlo da dor, é recomenda a contenção, nomeadamente com recurso ao ninho 

(OE, 2013). 

Durante os procedimentos clínicos o RN pode ser posicionado em qualquer decúbito, con-

siderando a sua condição clínica, idade gestacional e o tipo de procedimento a realizar, garan-

tindo sempre que estes são realizados utilizando os princípios do posicionamento de conforto e 

dos cuidados para o desenvolvimento(Curado et al., 2016).  

 

(Ver Capítulo 2.2.1 – Princípios Fundamentais do Posicionamento Terapêutico Capítulo 

2.2.2 – Indicadores de Posicionamento adequado do Recém-Nascido Prematuro)  

 

2.3.4.1 Mudança da fralda 

No RNP e/ou RN gravemente doente, a mudança da fralda pode ser considerada como um 

dos momentos de stress e como tal deve ser encarada do mesmo modo que a realização de um 

procedimento doloroso. Para estes RN, o procedimento executado de forma desajustada pode



 
 

dez-21 | Página CLXXVIII 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 contribuir para complicações como as hemorragias cerebrais periventriculares, uma vez que o 

levantamento das pernas do RN pode causa uma súbita mudança do fluxo sanguíneo cerebral, 

que associada a uma grande fragilidade dos vasos sanguíneos pode aumentar o risco de hemor-

ragia cerebral (Altimier & Phillips, 2013; Curado et al., 2016). 

Deste modo, a mudança da fralda, representada na figura 9, poderá ser da seguinte forma: 

1. RN em contenção com recurso ao ninho/rolo, em decúbito dorsal, com a cabeça na 

linha média, mãos na linha média e junto à face, membros superiores e inferiores apoi-

ados pelas faixas do ninho ou com uma fralda de pano.  

2. Seguindo os princípios citados, a faixa inferior do ninho/fralda de pano é retirada para 

assim ser possível abrir a fralda para a retirar. A substituição da fralda deve ser feita 

lateralmente sem elevação dos membros inferiores (Curado et al., 2016). 

Fonte: Curado et al. (2016) 

Figura 17 - Sequência de posicionamentos para mudança da fralda ao RN 
Fonte: Curado et al. (2016) 



 
 

dez-21 | Página CLXXIX 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

2.3.4.2 Colocação de cateter umbilical 

Para preparar o RN para um procedimento clínico como a colocação de cateter um-

bilical, representado na figura 10, poderá ser da seguinte forma: 

1- Contenção com recurso ao ninho, com o RN em decúbito dorsal, cabeça na linha 

média, mãos na linha média e junto à face, membros superiores e inferiores apoi-

ados pelas faixas do ninho ou com uma fralda de pano. Na imobilização dos mem-

bros inferiores, as ancas devem estar alinhadas e com algum suporte na região 

poplítea. 

2- Mantendo os princípios supracitados, os membros superiores para além do apoio 

pela faixa do ninho, devem ser ainda apoiados por outra faixa e os membros infe-

riores devem ser imobilizados (Curado et al., 2016).  

 

Fonte: Curado et al. (2016) Figura 18 - Posicionamento para procedimento de colocação de cateter umbilical 
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2.3.4.3 Punção venosa periférica e punção capilar 

Para procedimentos clínicos como punção venosa para colocação de cateter perifé-

rico e punção capilar, a preparação do RN deve igualmente respeitar os princípios do posici-

onamento de conforto e dos cuidados para o desenvolvimento. Manter o RN posicionado em 

flexão, contenção e orientado à linha média, com recurso ao ninho/rolo para o posicionamento 

durante a intervenção, as faixas do ninho ou a contenção com fralda de pano deve ser um cui-

dado, e rolo deve ser mantido em redor do RN, para que esta se sinta seguro e contido. Assim, 

o posicionamento, representado na figura 11, poderá ser da seguinte forma: 

1- RN em decúbito dorsal, em contenção com recurso ao ninho/rolo, cabeça na linha 

média, mãos na linha média e junto à face, membros superiores e inferiores apoia-

dos pelas faixas do ninho ou com uma fralda de pano.  

2- Mantendo os princípios supracitados, deverá libertar-se o membro a puncionar 

(Curado et al., 2016).

Fonte: Curado et al. (2016) Figura 19 - Posicionamento para procedimento de punção venosa  
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2.3.4.4 Colocação de sonda gástrica 

Para procedimentos que envolvam a cabeça e/ou o pescoço, como introdução de sonda 

gástrica, deverá recorrer-se à imobilização do RN em múmia. A envolvência do RN num lençol 

ou manta, deverá ser feita com o cuidado de manter a cabeça na linha média e mãos na linha 

média e junto à face. Tal é extremamente importante por permitir maior sensação de segurança 

e conforto e, portanto, facilita a organização do RN e consequentemente minimiza os níveis de 

stress e dor. 

A preparação do RN para um procedimento clínico como a colocação de sonda gástrica, 

representado na figura 12, poderá ser da seguinte forma: 

1- Aplicar contenção do RN através da múmia, respeitando os princípios de orientação 

da cabeça na linha média e mãos na linha média e junto à face. Manter o RN em de-

cúbito dorsal, e o procedimento de colocação da sonda gástrica poderá ser realizado. 

2- Simultaneamente, poderá recorrer-se ainda a contenção do RN com recurso ao ninho, 

mantendo o RN em decúbito dorsal, e o procedimento de colocação da sonda gástrica 

poderá ser realizado (Curado et al., 2016). 

 Figura 20 - Recém-Nascido imobilizado em múmia para procedimento de entubação gástrica  

Fonte: Curado et al. (2016) 
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2.3.4.5 Punção venosa periférica em decúbito ventral 

Apesar de menos comum, o decúbito ventral pode ser utilizado para a realização de proce-

dimentos, como seja a punção do calcanhar ou punção de veia periférica no dorso da mão, 

nomeadamente se o RN já estiver nesta posição, evitando manipulações desnecessárias. 

A figura 13 representa o posicionamento do RN em decúbito ventral para a realização de 

procedimento de punção do calcanhar e punção de veia periférica no dorso da mão, que poderá 

ser realizado da seguinte forma: 

1- RN em decúbito ventral e contido com recurso ao ninho, rolo, fralda de pano, man-

tendo a cabeça alinhada com o tronco e lateralizada (direita ou esquerda), membros 

superiores inferiores apoiados pelas faixas do ninho/fralda de pano, com libertação do 

membro a puncionar (Curado et al., 2016). 

 

 

2.3.4.6 Punção venosa periférica, punção capilar e punção lombar em decúbito lateral 

No que respeita ao decúbito lateral, este pode ser utilizado para procedimentos clínicos 

como punção do calcanhar ou de veia periférica, podem ser realizados neste decúbito, no-

meadamente quando o RN já está assim posicionado, evitando manipulá-lo ou acordá-lo. Para 

a realização dos procedimentos neste decúbito, seguem-se os princípios de posicionamento de 

conforto e dos cuidados para o desenvolvimento como nos demais decúbitos (Ver Capítulo

Figura 21 -Posicionamento em decúbito ventral para procedimentos de punção de calcanhar e punção venosa do 
dorso da mão  

Fonte: Curado et al. (2016) 

Fonte: Curado et al. (2016) 
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 2.2.1 – Princípios Fundamentais do Posicionamento Terapêutico e Capítulo 2.2.2 – Indicadores 

de Posicionamento adequado do Recém-Nascido Prematuro), garantindo-se sempre a conten-

ção do RN (manual ou com recurso ao ninho), cabeça na linha média e lateralizada, mãos na 

linha média e junto à face, e assegurando que os membros superiores e inferiores estão em 

flexão e na linha média. Este será o decúbito adequado para a punção lombar, como represen-

tado na figura 14 (Curado et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22 - Recém-Nascido posicionado em decúbito lateral para procedi-
mento punção lombar  

Fonte: Curado et al. (2016) 
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1.2.  2.4 MATERIAL DE APOIO AO POSICIONAMENTO 
 

Na tentativa de replicação do ambiente intrauterino e do padrão de flexão ideal para o RN, 

através do posicionamento terapêutico, urge a necessidade de recorrer a dispositivos de apoio, 

que otimizam a intervenção. Estes, visam contribuir na promoção da autorregulação, estabili-

dade, conservação de energia e do crescimento e desenvolvimento, associando-se a diminuição 

da incidência de alterações neuromotoras, bem como à proteção do alinhamento musculoesque-

lético. Para tal, contribui o facto de permitirem criar limites e apoios para assegurar a contenção 

e oferecerem sensação de segurança e consequentemente menores níveis de stress e desorgani-

zação, assim como incentivos aos movimentos de flexão (contrariando a postura de extensão), 

que são de extrema importância para o RN (Curado et al., 2016; Painter et al., 2019; Sousa et 

al., 2016).  

 

A prematuridade bem como a condição de doença, contribui para que a postura do RN em 

repouso e sem posicionamento terapêutico seja em extensão e assimétrica, com a cabeça e as 

extremidades direcionadas para lados opostos, bem como com as extremidades em abdução e 

rotação externa. O uso destes materiais de apoio/suportes externos melhoram globalmente a 

postura, facilitando a flexão e o movimento espontâneo, estimulam o retrocesso à posição de 

flexão logo após o movimento e proporcionam uma referência propriocetiva para melhorar a 

simetria de resposta reflexa e motora do RNP. Simultaneamente, associam-se à minimização 

da dor e comportamentos de stress durante os cuidados diários (Fonseca & Barros, 2016; 

Madlinger-Lewis et al., 2014; OE, 2013). 

Deste modo, os materiais de apoio ao posicionamento são extremamente importantes no 

adequado posicionamento do RNP e/ou RN gravemente doente, sendo peça chave para ajudar 

o RNP a alcançar o padrão de flexão ideal e fomentar a aquisição de competências, e contribu-

indo para uma transição saudável para a vida extrauterina, estando consequentemente associado 

a menor tempo de internamento em UCIN (Fonseca & Barros, 2016).  

A escolha do material adequado e adaptação do mesmo é da responsabilidade do enfer-

meiro.
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Apresentam-se alguns exemplos de dispositivos externos de apoio ao desenvolvimento, 

que contribuem na resposta às necessidades do RNP e/ou RN gravemente doente, apresentados 

pela Philips (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolo (Bendy Bumper): 

São auxiliares de posicionamento flexíveis, 

moldados pelo profissional e permitem promo-

ver contenção, flexão e simultaneamente per-

mitem o movimento. Estão disponíveis 3 tama-

nhos o que permite adequar a cada RN. 

Figura 23 - Rolo 

Ninhos (Snuggle up): 

Fornecem apoio adequado aos pés, sendo acolchoado e 

macio, e, portanto, confortável. As alças ajustáveis con-

tribuem para a contenção, bem como facilitam o movi-

mento e simultaneamente permitem manter a flexão ade-

quada. Permitem o aconchego e estabelecimento de limi-

tes suaves. 

A contenção que proporciona, diminui os níveis de stress 

e dor durante a realização de procedimentos clínicos. 

Pode ser substituído pelo rolo e fralda de pano, sendo que 

esta última desempenhará as funções das faixas do ninho. 

Estão disponíveis 4 tamanhos, sendo aconselhando esco-

lher o tamanho mais pequeno, quando existe dúvida entre 

dois tamanhos, para evitar a abdução dos membros infe-

riores e ombros.  

 Figura 24 - Ninho 
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(voltar ao índice)  

 

Almofada de elevação (Prone Plus): 

Almofada de apoio ventral, que suporta o 

tronco. A sua forma contribui para o posici-

onamento natural dos ombros (ligeiro arre-

dondamento/flexão), a coordenação mão-

boca e simultaneamente, o alinhamento do 

tronco e cabeça à linha média. Estão disponí-

veis 4 tamanhos. 

Frog (Fredrick T. Frog): 

Representa um apoio maleável, versátil e que 

pode ser ajustado em partes separadas conso-

ante o objetivo. Pode auxiliar no posiciona-

mento de outros dispositivos como drenos, 

pode apoiar o posicionamento sendo colocado 

em torno da cabeça, pescoço ou ancas e pode 

inclusive ser utilizado para aconchegar. o RN 
Figura 26 - Frog 

Figura 27 - Almofadas de gel 

Almofadas de gel: 

Têm como objetivo auxiliar no posiciona-

mento do RN, aliviando zonas de pressão, 

como seja a região occipital. 

Figura 25- Almofada de elevação - apoio ventral 
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3 IPAT – PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO FUTURA 
 

A IPAT, diz respeito a uma ferramenta de posicionamento desenvolvida por Cou-

ghlin, Lohman e Gibbis em colaboração com a Children’s Medical Ventures (parte da 

Philips Corporation, que detém os direitos de autor da escala e responsável pela produção 

e equipamentos de posicionamento patenteados), na sequência da observação de práticas 

inconsistentes de posicionamento terapêutico. Foi concebida tendo por base objetivos 

educacionais, de avaliação e de uniformização de procedimentos, visando padronizar as 

melhores práticas de posicionamento do RNP (Coughlin et al., 2010). 

Contempla seis indicadores de avaliação, que são: cabeça; pescoço; ombros; 

mãos; ancas; e joelhos/ tornozelos/ pés. É através da interpretação das imagens da escala 

que é possível avaliar o posicionamento nestas seis áreas corporais, com pontuações cu-

mulativas que variam de zero a doze pontos. Cada área corporal é pontuada entre zero e 

dois pontos, em que o valor máximo corresponde ao posicionamento adequado. Assim 

para cada área: pontuação 2 – posicionamento apropriado/ideal, pontuação 1 – posicio-

namento aceitável, e pontuação 0 – posicionamento inaceitável/inadequado. No total cu-

mulativo, é considerado ideal quando se obtêm doze pontos, sendo que pontuação entre 

nove e onze é considerada aceitável, e inferior ou igual a oito implica o reposicionamento 

do RN, garantindo contenção, flexão e alinhamento corporal adequados. No que respeita 

ao posicionamento classificado como aceitável, este engloba assimetrias de posiciona-

mento frequentemente necessárias pela presença de dispositivos/tecnologia, como sejam 

cateteres arteriais ou drenos, assim como qualquer assimetria do posicionamento dos bra-

ços ou pernas deverá ser classificado com 1 ponto (Philips, 2018). 

Esta ferramenta é utilizada nas UCIN para avaliar a posição do RN e a necessidade 

de reposicionamento, garantindo que este está posicionado de modo adequado para pro-

mover a autorregulação, desenvolvimento musculoesquelético, sono, conforto, desenvol-

vimento do sistema sensorial e crescimento, tal como preconizado com o posicionamento 

terapêutico (Philips, 2018). 

 

A utilização desta ferramenta confere consistência na adoção e aplicação de práticas 

de posicionamento terapêutico, revelando-se eficaz e com resultados favoráveis em ter-

mos de consistência na definição de posicionamento ideal e da prática de posicionamento 
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terapêutico, influenciando os resultados do desenvolvimento do RNP (Altimier & 

Phillips, 2016; Jeanson, 2013). 

Sendo um instrumento padronizado, permite uma observação especifica e dirigida de 

acordo com os indicadores de posicionamento adequado, o que consequentemente per-

mita uniformizar procedimentos de posicionamento promotor do desenvolvimento. A 

avaliação do posicionamento através da escala e a transmissão dos resultados à equipa, é 

a forma mais eficaz de melhorar a consciência sobre esta intervenção e melhorar a con-

sistência dos cuidados. Permite apoiar uma prática baseada na evidência, com implica-

ções na definição de resultados sensíveis aos cuidados de Enfermagem e indicadores de 

boas práticas (Cruz, 2018; Jeanson, 2013). 

A IPAT trata-se de uma ferramenta, que embora ainda esteja em fase de validação 

para a população neonatal portuguesa, já está traduzida para português, e inclusive já é 

utilizada em UCIN portuguesas, efetivamente enquanto recurso para padronização, siste-

matização e uniformização da prática de posicionamento terapêutico. 

Para além da uniformização das melhores práticas de posicionamento, com esta fer-

ramenta é possível melhora a qualidade dos cuidados, dar visibilidade às intervenções 

autónomas do enfermeiro e fomentar a prática de melhores cuidados (Coughlin et al., 

2010; Cruz, 2018).  

Considerando a demais evidência perante a aplicação da IPAT, propõe-se a imple-

mentação desta escala na UCIN XXX, enquanto ferramenta para os cuidados diários ao 

RNP. Para isto, sugere-se a criação de um grupo de trabalho, que inicie a utilização desta 

escala com uma formação à equipa sobre o posicionamento terapêutico e sobre a IPAT. 

Este documento visa ser uma ferramenta essencial para tal. Este mesmo grupo de traba-

lho, ficaria responsável por auditar frequentemente os resultados dos posicionamentos 

(resultados do preenchimento da escala) e divulgação destes à equipa, promovendo-se 

com isto a consciencialização sobre os aspetos a melhorar e assim promover a melhoria 

continua. 

A formação da equipa é uma passo essencial para o sucesso de práticas de posicio-

namento que apoiem o neurodesenvolvimento (Charafeddine et al., 2018; Painter et al., 

2019). Incluir a IPAT permite padronizar e uniformizar estas práticas, com inevitáveis 

ganhos em saúde (Spilker, Hill, & Rosenblum, 2016). 
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A versão traduzida para Português da IPAT apresenta-se em anexo (Anexo 1). A 

tradução apresentada foi realizada por Inês Rebelo da Cruz e Maria Alice Santos Curado 

(Cruz, 2018). 

(voltar ao índice)  
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2.1 ALGORITMO DE UTILIZAÇÃO DA IPAT E UNIFORMIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO

AVALIAÇÃO DO POSCIONA-

MENTO DO RECÉM-NASCIDO 

Formação à 
equipa sobre Posi-
cionamento Tera-

pêutico 

Formação à 
equipa sobre a 

IPAT 

Instrumento de avaliação 
IPAT 

Observar orientação simétrica 
relativa à linha média corporal 

Ombros Mãos Ancas Joelhos, torno-
zelos e pés 

Cabeça Pescoço 

Perfil de posiciona-
mento 

Inadequado 

Aceitável1 

Adequado/ideal 

Resultados de observa-
ções 

Transmissão à equipa 

Intervenção Autónoma 
de Enfermagem 

Posicionamento do Re-
cém-nascido 

1Fatores a considerar: 
-Condição clínica; 
-Presença de dispositivos médicos (ex: dre-

nos, tubos traqueias, cateter arteriais) 
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4 GLOSSÁRIO 

Autorregulação  Capacidade do RN manter estados positivos em situ-
ações perturbadoras; capacidade para controlar as 
respostas motoras e vegetativas isolando-se de estí-
mulos perturbadores, organizando-se face ao stress 
(Seixas, Barbosa, & Fuertes, 2017). 

Avaliar Processo continuo. Ação de Enfermagem inerente à 
sua intervenção, que visa medir o progresso ou ex-
tensão em que os objetivos foram atingidos 
(Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016; OE, 
2010) 

Cuidados Centrados no Desenvolvi-

mento 

Práticas sistematizadas e adequadas às necessidades 
individualizadas de cada RNP/Família, promotoras 
do desenvolvimento neurológico da criança (Ferraz, 
2017). 
Abordagem comportamental individualizada para a 
prestação de cuidados baseada na informação que o 
comportamento do RN nos fornece. O objetivo é me-
lhorar a longo prazo as consequências da prematuri-
dade na criança e na família (Santos, 2011). Filosofia 
de cuidados ajustados às necessidades individuais de 
cada RN, considerando os fatores que influenciam o 
seu bem-estar (Sousa et al., 2016). 

Desenvolvimento Infantil Promover, estimular o crescimento da criança para 
permitir que esta possa cumprir o seu pleno poten-
cial. Envolve todas as áreas de e funcionamento, 
desde 
o físico e intelectual até ao moral, estético e espiri-
tual. Envolve o fornecimento de uma estimulação 
adequada rica e variada desde o nascimento e de 
acordo com as características do RN, seguido por um 
envolvimento e um suporte até à idade adulta 
(Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016; OE, 
2015). 
 Processo de desenvolvimento normal e progressivo, 
de acordo com a idade aproximada e estádios de 
crescimento e desenvolvimento (OE, 2010). 

Neurodesenvolvimento Processo progressivo de aquisição de competências 
psicomotoras e comportamentais, cada vez mais 
complexas, que lhe permita vir a adquirir autonomia 
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pessoal, doméstica e social, com plena adaptação ao 
meio 
social e cultural em que vive (Oliveira, n.d.). 

Motricidade  Conjunto das faculdades e características psicofísi-
cas associadas à capacidade de movimento no ser hu-
mano (OE, 2010). 

Posicionar Colocar em determinada posição, seguindo os prin-
cípios fundamentais para a execução adequada(Con-
selho Internacional de Enfermeiros, 2016). 

Posicionamento terapêutico Procedimento de Enfermagem de suporte ao desen-
volvimento e que favorece a estabilidade e organiza-
ção do RN, através da recriação das condições de po-
sicionamento que o RN dispõe in útero (Sousa et al., 
2016). 

Processo de crescimento normal Condição de ganho de peso e de crescimento dentro 
dos parâmetros normais e esperados  (OE, 2010). 

Promoção de Saúde Consiste nas atividade que envolvem os recursos hu-
manos e procedimentos que preservam ou intensifi-
cam o bem-estar (OE, 2010). 

Promover  Assistir, ajudar alguém a começar ou a progredir 

em alguma coisa. Potenciar (Conselho Internacional 

de Enfermeiros, 2016; OE, 2010). 

Recém-Nascido Prematuro Individuo; Nascimento antes das 37 semanas de 

idade gestacional (Sociedade Portuguesa de 

Neonatologia, 2010). 

Recém-Nascido gravemente doente Individuo até ao 28º dia de vida, com elevada sus-

cetibilidade e risco desenvolvimental, necessitando 

de cuidados específicos de apoio ao desenvolvi-

mento e crescimento adequado (Coughlin, 2014). 

 

(voltar ao índice)  
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CONCLUSÃO 

É essencial o enfermeiro intervir, tão cedo quanto possível na avaliação e promoção 

do crescimento e desenvolvimento infantil, com objetivo de maximizar o seu potencial 

de desenvolvimento, prestando cuidados específicos de acordo com as necessidades indi-

viduais. O posicionamento terapêutico representa uma das intervenções que mais preco-

cemente se pode implementar e que tem benefícios imediatos e a longo prazo, dando 

resposta a necessidade do RNP (Kahraman et al., 2018).  

O posicionamento terapêutico constitui uma intervenção autónoma de Enfermagem, 

inserida nos cuidados para o desenvolvimento, sustentada pela evidência científica. Os 

resultados da investigação, têm permitido identificar os benefícios do posicionamento a 

nível do desenvolvimento, crescimento e maturação neurológica, comportamental, mús-

culo-esquelética, postural e dos movimentos do RN, sendo, portanto, uma intervenção de 

excelência para promover a estabilidade neuromotora, neuro-comportamental e músculo-

esquelética, promovendo ainda a função fisiológica e a estabilidade, a integridade da pele, 

a regulação térmica, a densidade óssea, o sono e o desenvolvimento cerebral (Altimier & 

Phillips, 2016, 2013; Coughlin, 2014; Fonseca & Barros, 2016).  

No entanto, e par dos comprovados benefícios do posicionamento do RN no cresci-

mento e desenvolvimento deste, constata-se que, apesar de esta ser uma área autónoma 

na esfera de cuidados do enfermeiro e da diversa produção científica neste âmbito, inclu-

sivo a existência de uma ferramenta de avaliação do posicionamento do RN traduzida 

para português, o posicionamento terapêutico do RN não está uniformizado, verificando-

se a inconsistência das práticas neste âmbito. Isto, tem inevitáveis consequências na pres-

tação de cuidados de qualidade ao RN. 

O desenvolvimento deste documento, foi realizado com recurso à atual evidência 

científica, propondo ser a base para o desenvolvimento futuro, pela equipa, de um Guia 

Orientador da Boa Prática de Cuidados de Enfermagem em Saúde Infantil e Pediatria - 

Posicionamento Terapêutico nos cuidados promotores do desenvolvimento do RNP e/ou 

RN gravemente doente. A sua elaboração seguiu as linhas orientadoras procedentes de 

resultados de estudos, fontes científicas, incluindo um estudo quantitativo, do tipo descri-

tivo-correlacional sobre a aplicação das medidas centrais dos cuidados desenvolvimentais 

ao RNP em UCN portuguesas desenvolvido por uma enfermeira. Na base deste docu-

mento está o objetivo de obter respostas satisfatórias dos clientes e dos profissionais na 
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resolução de problemas de saúde específicos, como seja a prematuridade e as suas conse-

quências desenvolvimentais. Simultaneamente este documento permite que os enfermei-

ros da equipa da UCIN tenham acesso a informação fiável e atualizada, contribuindo ine-

vitavelmente para a prestação de cuidados de Enfermagem de elevada qualidade, sendo 

ainda esta uma base para sistematizar as intervenções orientando a prática de cuidados de 

Enfermagem neste âmbito, adequando a eficiência e segurança da ação à eficácia do re-

sultado. 

Posto isto, consideram-se atingidos os objetivos propostos constituindo este docu-

mento um Guia Orientador da Prática de Enfermagem no Posicionamento Terapêutico do 

RNP e/ou RN gravemente doente, materializando-se um recurso digital de fácil acesso, 

de apoio à prática de cuidados ao RNP e/ou RN gravemente doente. Considerando que os 

prossupostos aqui explanados advém de fontes científicas, estudos e peritos na área do 

desenvolvimento infantil, este documento apresenta prossupostos e fundamentos que con-

tribuem para a elaboração de um Guia de Boas Práticas de Cuidados subordinado ao su-

pracitado. 

Com este documento deixa-se um legado no serviço que impulsione o desenvolvi-

mento contínuo das melhores práticas no que respeita ao posicionamento terapêutico e 

CCD, dando resposta aos objetivos traçados.
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Anexo I - IPAT 

Infant Positioning Assessment Tool (IPAT) 
Escala de Avaliação do Posicionamento Infantil 

 
Identificação:__________________________Idade Gestacional:________ Idade Corrigida:_________  
Decúbito (dorsal, ventral, lateral direito ou esquerdo): ______________________________________  
Data:_______ Hora:__________ Avaliador______________________________________________ 

 
  Opções de Resposta   

Indicadores 0 1 2 Score 
Ombros Ombros em extensão Ombros neutros Ombros ligeiramente fletidos  

     
Mãos Mãos afastadas do corpo Mãos a tocar o tronco Braços fletidos com mãos a tocar a  

   face  

     
Ancas Ancas em abdução com rotação Ancas em extensão Ancas alinhadas e suavemente  

 externa  fletidas  

     
Joelhos, Joelhos em extensão, tornozelos Joelhos, tornozelos e pés em Joelhos, tornozelos e pés  

tornozelos e e pés em rotação externa extensão alinhados e ligeiramente fletidos  
pés     

     
Cabeça Cabeça lateralizada (esquerda ou Cabeça lateralizada (esquerda ou Cabeça na linha média com um  

 direita) com um angulo superior direita) com um angulo de 45o angulo inferior a 45o (esquerda ou  
 a 45o em relação à linha média em relação à linha média direita) em relação à linha média  

     
Pescoço Pescoço em hiperextensão Pescoço neutro Pescoço neutro, cabeça  

   ligeiramente flectida para a frente  
   próxima dos 10o  

     
12= Score total ideal. 9-11 = Score total aceitável. ≤ 8 = necessidade de Score total  
reposicionamento     

 
* Adaptado de PHILIPS, Children’s Medical Ventures (2018) 
Traduzido por Inês Rebelo da Cruz e Maria Alice Santos Curado 

 
 
* Permission granted by Philips Healthcare © 
Koninklijke Philips N.V. 2018., All rights reserved. 
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Apêndice V – Proposta de Protocolo de Intervenção «Tratamento do Estado de Mal Convul-

sivo em Idade Pediátrica no Serviço de Urgência – Proposta de Protocolo de Intervenção», no 

âmbito do SUP



 
 

dez-21 | Página CCIII 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

 
 

 

 

 Tratamento do Estado de Mal Convulsivo em 
Idade Pediátrica no Serviço de Urgência  

Proposta de protocolo de atuação 
 

 

 

 

 

 Autores: 

Catarina Carvalho, Nº 19691 

 Enfermeira Orientadora 

XXX 

 

 

 

 

Dezembro 
 

2020

Logotipo do Centro 
Hospitalar 

 

SERVIÇO DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA 

  

Protocolo de Atuação 
  

Página 1 de 18 
  

  

 



 
 

dez-21 | Página CCIV 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

Índice  

 

Introdução------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Convulsão e Estado de Mal Convulsivo------------------------------------------------------------ 

Classificação e Fisiopatologia----------------------------------------------------------------------- 

Epidemiologia e etiologia---------------------------------------------------------------------------- 

Diagnóstico etiológico-------------------------------------------------------------------------------- 

Abordagem da criança com crise convulsiva----------------------------------------------------- 

Conclusão------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANEXO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo I - Tratamento do Estado de Mal Convulsivo em Idade Pediátrica no Serviço de 

Urgência Proposta de protocolo de atuação---------------------------------------------------------  

Anexo II - Efeitos secundários e aspetos farmacocinéticos mais relevantes dos fármacos 

antiepiléticos recomendados------------------------------------------------------------------------- 

Anexo III – Escala de Coma de Glasgow adaptada à criança------------------------------------ 



 
 

dez-21 | Página CCV 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem – Especialização em Enfermagem de Saúde In-

fantil e Pediatria, no estágio no Serviço de Urgência Pediátrica do Centro Hospitalar X corres-

pondente ao estágio final – contexto I, foi identificado como pertinente a realização de um 

trabalho subordinado ao tema “Tratamento do Estado de Mal Convulsivo em Idade Pediátrica 

no Serviço de Urgência: Protocolo de Atuação”. 

Deste modo, com o presente trabalho pretendo alcançar os seguintes objetivos: 

• Descrever, de forma sucinta, a evidência científica sobre o assunto; 

• Elaborar um protocolo de atuação; 

• Uniformizar a atuação da equipa perante a criança/jovem com convulsão; 

• Promover a reflexão para, na, e sobre a esta prática de cuidados; 

• Contribuir para a qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

A crise convulsiva é um período de alteração das funções neurológicas provocada por des-

cargas elétricas neuronais anormais, a área cortical envolvida e as alterações neurológicas sub-

sequentes contribuem para as manifestações clínicas do evento. 

O estado de mal epilético é uma emergência neurológica comum em idade pediátrica 

e pode associar-se a um mau prognóstico, ou seja, poderá ter consequências potencialmente 

graves, sobretudo quando não tratado de forma adequada e atempada (Carvalho et al., 2020; 

Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2007).  

A conceção de um protocolo de atuação na abordagem de crianças com crise convulsiva – 

Tratamento do Estado de Mal Convulsivo em Idade Pediátrica no Serviço de Urgência – per-

mite a normalização de procedimentos, e com isto reduzir as diferenças entre comportamentos 

e atividades, contribuindo para reforçar a competência na execução de uma função específica 

de acordo com a melhor prática, veiculando orientações e disseminando boas práticas. 

Sendo a etiologia do estado de mal o principal determinante da mortalidade e morbi-

lidade a longo prazo, um diagnóstico etiológico atempado pode evitar ou minimizar muitas 

sequelas. Por outro lado, a escolha e o momento de administração dos fármacos tem importantes 

implicações prognósticas, pelo que é crucial que esta abordagem seja padronizada, com base 

nos conhecimentos mais atuais (Carvalho et al., 2020). 



 
 

dez-21 | Página CCVI 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

O protocolo terapêutico proposto e infra apresentado, aplica-se ao estado do mal con-

vulsivo. Nos restantes tipos de estado de mal epilético, particularmente naqueles que se asso-

ciam a prognósticos menos graves, a agressividade no tratamento e a própria escolha dos fár-

macos deverão ser adaptadas (Carvalho et al., 2020). 

 

CONVULSÃO E ESTADO DE MAL CONVULSIVO  

Uma crise é definida como a presença de sinais e/ou sintomas transitórios resultantes de 

uma atividade neuronal síncrona e excessiva. As crises são designadas de focais, quando cir-

cunscritas a uma região específica do cérebro, ou generalizadas, caso impliquem o envolvi-

mento, desde o início da crise, de ambos os hemisférios cerebrais. Em idade pediátrica é comum 

a presença de múltiplos tipos de crises e progressão de um tipo de crise para outro. A criança 

pode experienciar um tipo de crise ou uma combinação de crises (Fisher et al., 2017; Valquez 

et al., 2019). 

O termo “convulsão” é um termo popular, ambíguo usado para significar uma atividade 

motora exuberante durante a crise, sendo que essa atividade pode ser tónica, clónica, mioclónica 

ou tónico-clónica. A palavra “convulsão” não faz parte da classificação das crises de 2017 

(Fisher et al., 2017). A convulsão é um distúrbio no funcionamento cerebral, caraterizado por 

descargas elétricas anormais, podendo gerar contrações involuntárias da musculatura, com mo-

vimentos desordenados. Este episódio de contrações musculares involuntárias pode associar-se 

ou não a perda de consciência (Valente et al., 2012). As contrações musculares podem ser man-

tidas (tipo tónico), ou interrompidas por momentos de relaxamento de duração variável (tipo 

clónico). 

 

As convulsões prolongadas desencadeiam uma cascata de alterações a nível do sistema nervoso 

central (Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2007). 

 

O estado de mal convulsivo é definido como uma convulsão continua com duração superior 

a 30 minutos ou convulsões sucessivas sem recuperação do estado de consciência entre os 

episódios. Nas últimas décadas surgiram propostas de definições operacionais baseadas na 

necessidade de intervenção terapêutica mais precoce, e assim definiu-se que o tempo necessá-

rio até ao início do tratamento, seria diminuído de 30 para 5 minutos, pelo que de acordo
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com a definição operacional trata-se de uma crise convulsiva tónico-clónica generalizada, con-

tínua, com duração superior a 5 ou duas ou mais crises durante as quais o doente não recupera 

a consciência de base minutos. 5 minutos corresponde à duração mínima de uma crise para ser 

considerada anormalmente prolongada e, portanto, deve ser iniciado tratamento emergente 

quando a duração da crise atinge este marco temporal, devendo evitar-se que atinja os 30 mi-

nutos (a partir dos quais existe o risco de consequências a longo prazo) (Carvalho et al., 2020).  

De salientar, que nas crises tónico-clónicas generalizas o tempo desde o início do estado 

até que se deve iniciar o tratamento são de facto os 5 minutos, mas nas crises focais com alte-

ração do estado de consciência, os estudos apontam que o timing para o início do tratamento 

emergente devam ser 10 minutos (Carvalho et al., 2020). 

Classificação e Fisiopatologia 

A atual classificação do tipo de crises convulsivas, elaborada pela International League 

Against Epilepsy (ILEA) em 2017, diferencia três principais tipos: crise de início focal (deixa 

de se usar o termo parcial e passa a designar-se focal); crise de início generalizado; crise de 

início desconhecido; com subcategorias: motoras, não motoras, com alteração ou preservação 

do estado de consciência, nas crises focais – figura 1. Esta revisão da classificação operacional 

(prática) das crises, permite maior flexibilidade e clareza na designação destas(Fisher et al., 

2017). 

A consciência é usada como classificador de crises focais, em que perturbação do estado 

de consciência em qualquer fase da crise torna-a classificável como focal com perturbação do 

estado de consciência. Nas crises focais, existem descargas neuronais anormais que ocorrem 

numa determinada região do córtex cerebral. Crise focal sem perturbação do estado de consci-

ência era anteriormente classificada com crise parcial simples, bem como a crise focal com 

perturbação do estado de consciência, era classificada como parcial complexa. 

Crises cognitivas implicam alterações da linguagem ou de outras funções no domínio da 

cognição ou a presença de sintomas positivos como alucinações, ilusões ou distorções da per-

ceção. Crises emocionais envolvem ansiedade, medo, alegria e outras emoções ou aparência de 

efeito sem emoções subjetivas associadas (Fisher et al., 2017).
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As convulsões generalizadas podem ter dois subtipos, motor e não motor (ausências), e 

dentro de cada subtipo existem também diferentes tipos de classificações consoante as mani-

festações. Nas crises de início generalizado, existe afeção dos dois hemisférios e há alteração 

do estado de consciência. Relativamente às crises de início generalizado, as crises se originam 

nas redes dos dois hemisférios. O mais comum tipo de crise convulsiva generalizada é a crise 

tónico-clónica. Este evento é caracterizado por uma perda de consciência e um breve período 

de rigidez muscular (fase tónica), seguido por movimentos rítmicos de todas as extremidades 

(fase clónica). A respiração pode ser irregular, pode haver dessaturação de oxigénio, e frequen-

temente há uma conjugação de secreções na orofaringe (Fisher et al., 2017). 

 

 

De acordo com o último documento da Comissão de Classificação e Terminologia da Liga 

Internacional contra a Epilepsia sobre a definição e classificação do estado de mal, este deve 

ser classificado segundo 4 eixos: semiologia (baseada primariamente nas manifestações moto-

ras e alteração da consciência), etiologia, electroencefalograma (EEG) e idade. Numa fase ini-

cial, a classificação pode apenas ser pela semiologia e a idade(Carvalho et al., 2020; Valquez 

et al., 2019).  

Figura 1 - Classificação do tipo de crises convulsivas, pela ILEA (2017) 
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As convulsões febris constituem um grupo especial dentro da classificação internacional 

das epilepsias e síndromas epiléticos. Neste caso as convulsões estão associadas a febre, ocor-

rem geralmente durante a subida de temperatura, e sem evidência de outra causa precipitante, 

pressupondo nomeadamente, que não existe infeção do sistema nervoso central. Por vezes é 

após a crise que se nota a febre. São raras até aos 3 meses e após os 5 anos.  

Epidemiologia e etiologia 

O estado de mal é a emergência neurológica mais comum na idade pediátrica. Tem uma 

incidência de 17 a 23 episódios por 100.000 crianças/ano, com incidência mais frequente no 1º 

ano de vida (Carvalho et al., 2020; Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2007). 

A forma mais frequente é o estado de mal febril, sendo que crianças com epilepsia conhe-

cida têm maior risco de apresentar um episódio de estado de mal. Do mesmo modo, episódios 

anteriores de estado de mal e início de crises no primeiro ano de vida são fatores de risco para 

a sua recorrência. Assim, como fatores etiológicos aponta-se: a convulsão febril; as infeções do 

sistema nervoso central, o acidente hipóxico-isquémico, a hemorragia cerebral ou tumor cere-

bral; doenças neurológicas crónicas, como a epilepsia; causas metabólicas, sendo neste âmbito 

a hipoglicemia a situação mais frequente; drogas e intoxicações; alterações eletrolíticas, nome-

adamente a hipo ou hipernatremia, hipocalcemia ou hipermagnesémia. Por vezes, não se iden-

tifica a causa (Carvalho et al., 2020). 

A etiologia do é o principal determinante do prognóstico. A idade da criança, o tempo até 

ao início do tratamento e a duração do estado de mal parecem correlacionar-se com o prognós-

tico a longo prazo. A morbi-mortalidade associada ao estado de mal é muito significativa, situ-

ando-se a mortalidade a longo prazo entre os 2,3% e os 11%. As sequelas neurológicas incluem 

défices motores e cognitivos, alterações do comportamento e recorrência das crises. 
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Diagnóstico etiológico 

É crucial, simultaneamente com o tratamento agudo, uma investigação etiológica em tempo 

útil (para tratamento específico). Deste modo, a avaliação clínica completa e rigorosa é essen-

cial. 

O Enfermeiro, desempenha desde logo uma intervenção essencial. A rápida avaliação 

inicial pode fornecer pistas diagnósticas para etiologia, pelo que na recolha da história clínica 

detalhada deve ser valorizada: 

• História clínica, pessoal e familiar, prévia de epilepsia ou crises epiléticas (valorizar ante-

cedentes de convulsões); 

• Antecedentes pessoais e familiares (doenças e medicação crónicas); 

• Febre ou outros sintomas associados 

• Ingestão de fármacos ou tóxicos 

• Traumatismo crânio-encefálico 

Desta avaliação inicial, deve ainda questionar-se sobre: 

• Duração da convulsão 

• Tipo de convulsão (generalizada ou focal) 

• Tratamento já administrado 

A avaliação da glicémia é essencial. 

O exame físico deve ser completo, e deve ser iniciada logo a realização de exames 

complementares de diagnóstico, incluindo avaliação analítica detalhada. 

Com exceção da avaliação da glicémia capilar, não existe evidência que sustente a realiza-

ção por rotina de exames complementares de diagnóstico em todos os casos de estado de mal. 

No entanto, de acordo com Carvalho et al. ( 2020) e dependendo da clínica, os exames a consi-

derar em todos os doentes com estado de mal inaugural são: 

• Hemograma, glicémia, proteína C-reativa, ionograma e tempos de coagulação; 

• Função renal e provas hepáticas; 

• Gasimetria; 

• Sumária de urina; 
• Exame de imagem cerebral (urgente): idealmente ressonância magnética, podendo ser a 

tomografia computorizada (TAC) uma alternativa; 
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• EEG (no estado de mal convulsivo pode ser protelada até ao términus da convulsão). 
 
Em casos específicos, poderá ser útil a avaliação dos níveis séricos dos fármacos antiepi-

léticos (como nas situações de crianças cronicamente medicadas com fármacos antiepiléticos), 

estudo citoquímico do líquido céfalo-raquidiano (LCR), PCR de vários microorganismos no 

LCR, cultura do LCR e hemoculturas. A pesquisa de tóxicos na urina e no sangue, bem como 

a pesquisa de anticorpos associados a encefalopatias autoimunes no soro e LCR, estudos meta-

bólicos e estudos genéticos, podem fornecer importantes informações para o diagnóstico etio-

lógicos (Carvalho et al., 2020).
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ABORDAGEM DA CRIANÇA COM CRISE CONVULSIVA 

O protocolo de tratamento organiza-se consoante o tempo desde o início do estado de mal 

convulsivo. Deste modo, a abordagem terapêutica estratifica-se em 4 fases, que são: estabiliza-

ção inicial (0-5 minutos após início da crise), tratamento de primeira linha (5-20 minutos; pré-

hospitalar/sem acesso venoso periférico e hospitalar/com acesso venoso periférico), tratamento 

de segunda linha (20-40 minutos) e tratamento de terceira linha (estado de mal refratário). As-

sim, constata-se que a mais recente evidência aponta que o tempo para o início do tratamento 

farmacológico seja de 5 minutos (Carvalho et al., 2020). 

A abordagem infra exposta segue as recomendações de abordagem publicadas em Portugal 

e resultantes de investigação científica, reunidas e emanadas pelo grupo de trabalho de Carvalho 

et al. (2020). 

A estabilização inicial, organiza-se de acordo com a abordagem ABCDE, e deve ser rea-

lizada nos primeiros 5minutos: 

A – Via aérea 

• Desobstrução da via aérea, podendo ser necessária a aspiração de secreções;  

• Ponderar entubação endotraqueal; 

B – Ventilação 

• Administração de Oxigénio a 100% (15L/min.) por máscara com reservatório;  

• Monitorizar Frequência Respiratória e Saturação Periférica de Oxigénio; 

C – Circulação 

• Monitorizar Frequência Cardíaca e avaliar Tensão Arterial frequentemente; 

• Monitorização ECG; 

• Puncionar veia periférica (preferencialmente 2 acessos venosos periféricos) e, co-

lher sangue para análises;  

D – Disfunção neurológica 

• Avaliar glicémia capilar e atuar de imediato em caso de hipoglicémia; 

• Avaliar estado de consciência, avaliar pupilas (tamanho e reatividade), avaliar a 

existência de sinais meníngeos e sinais neurológicos focais. 

E – Exposição 
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• Avaliar Temperatura corporal e administrar antipirético se febre; pesquisar peté-

quias ou sinais de trauma; 

• Posicionar a criança/jovem em decúbito lateral direito ou, se hipertensão intracra-

niana, em decúbito dorsal (Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2007). 

 

Para tratamento de primeira linha, isto é, caso o estado de mal convulsivo se mantenha 

após 5minutos do início das manifestações, é recomendado o tratamento com benzodiazepinas. 

Neste sentido, em contexto hospitalar e quando já se dispõe de acesso venoso periférico, está 

recomendada a administração de Diazepam ou Midazolam Endovenoso (EV). 

Em contexto extra-hospitalar ou quando não se dispõe de acesso venoso periférico, as op-

ções preferenciais são o Midazolam Intrabucal (IB) ou Intranasal (IN) como primeiras opções, 

dada a sua forma de administração menos traumática bem como facilidade de administração, 

com Diazepam retal e Midazolam Intramuscular como alternativa. 

Se 5 minutos após este tratamento, a convulsão persiste, recomenda-se administrar 2ª dose 

de Diazepam EV (idealmente). 

Para o tratamento de segunda linha, ou seja, quando a convulsão persiste mais de 20 

minutos (estado de mal convulsivo resistente às benzodiazepinas), a mais recente evidência 

científica sugere administrar um dos seguintes antiepiléticos, em dose única:  Fenitoína, Feno-

barbital, Ácido Valpróico ou Levetiracetam. No entanto, considerando o perfil farmacociné-

tico, o Levetiracetam é a opção preferencial em estados de mal convulsivo resistente às ben-

zodiazepinas. A Fenitoína, o Ácido Valpróico e o Fenobarbital são opções alternativas, que 

poderão ser escolhidas em casos particulares, consoante as especificidades do doente em ques-

tão. 

No que respeita à Fenitoína, está associado risco de hipotensão e arritmia (incluindo 

assistolia), e deve ser evitada as crises mioclónicas e de ausência, uma vez que as pode agravar. 

O Ácido Valpróico deve ser evitado em crianças com menos de 3 anos com crises de etiologia 

desconhecida ou com suspeita de doença metabólica, particularmente mitocondrial, sendo que, 

no entanto, demonstra grande utilidade nas crises mioclónicas e de ausência. O fenobarbital, 

dado o seu perfil de segurança mais desfavorável, será uma alternativa aceitável apenas em caso 

de indisponibilidade ou contraindicação dos outros três antiepiléticos de segunda linha.
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A fase de terapêutica de terceira linha surge quando o estado de mal convulsivo se man-

tém após a intervenção de 2ª linha, o que significa que o inicio do estado de mal foi há mais de 

40 minutos. Nesta situação, a prioridade é transferir a criança/jovem para uma unidade de cui-

dados intensivos, sendo que não existe evidência sobre a orientação terapêutica preferencial 

após falência da 2ª linha – pode repetir-se fármacos de 2ª linha (preferencialmente diferente do 

já utilizado) ou iniciar indução anestésica. 

Quanto à indução anestésica, os fármacos mais comumente utilizados são o Midazolam, 

Tiopental ou Propofol, todos eles com doses de perfusão após bólus inicial.  

Após o controlo das crises é importante prevenir recorrências, e para tal é necessário o 

tratamento de manutenção, nomeadamente com os fármacos antiepiléticos acima abordados. É 

ainda importante ter em consideração que a perfusão de benzodiazepinas deve ser reduzida 

lentamente após 24 a 48h do controlo da crise. 

Em anexo (Anexo I) apresenta-se o fluxograma de atuação perante a criança com con-

vulsão – Tratamento do estado de mal convulsivo em idade pediátrica no serviço de ur-

gência: protocolo de atuação. Este inclui o esquema de abordagem proposta pela mais recente 

evidência científica, contemplado as doses da terapêutica recomendada de acordo com o proto-

colo de abordagem ao EMC em idade pediátrica elaborado por Carvalho et al. (2020). 

Deve-se estar sempre preparado para possíveis complicações cardiorrespiratórias do pró-

prio estado de mal epilético ou da terapêutica, como seja a hipotensão, arritmias e/ou depressão 

respiratória. Em anexo apresentam-se algumas considerações importantes sobres os fármacos 

referidos, nomeadamente efeitos secundários e aspetos farmacocinéticos mais relevantes dos 

fármacos antiepiléticos recomendados (anexo II). 

 

Terapêutica adicional 

Paralelamente ao tratamento do estado de mal convulsivo, a identificação e tratamento da 

sua causa podem ser cruciais. Deste modo, os exames complementares e eventuais tratamentos 

empíricos não devem ser adiados, se a suspeita clínica o justificar. Assim, se suspeita de infeção 

(meningite, sépsis, encefalite) deverá iniciar-se antibioterapia e/ou aciclovir.  Em caso de sus-

peita de intoxicação por opióides como causa para o estado de mal, deverá administrar-se Na-

loxona, assim como na suspeita de edema cerebral, iniciar Dexametasona. Após avaliação la-

boratorial, as correções de alterações eletrolíticas, são também essenciais (Carvalho et al., 2020; 

Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2007).
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CONCLUSÃO 

O estado de mal convulsivo na criança apresenta particularidades específicas. 

A intervenção diagnóstica e terapêutica no serviço de urgência ao estado de mal con-

vulsivo em crianças e adolescentes, foi atualizada com base em recomendações da Soci-

edade Portuguesa de Neuropediatria, perante os desenvolvimentos referentes ao trata-

mento e investigação diagnóstica ocorridos desde o ano de 2007, em que foi publicado o 

primeiro protocolo português para o tratamento do estado de mal em idade pediátrica. 

Assim, toda a informação exposta, baseia-se no novo protocolo de abordagem ao estado 

de mal convulsivo em idade pediátrica no serviço de urgência, publicado por um grupo 

de trabalho da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria no corrente ano de 2020, bem 

como expõe a última classificação operacional das crises epiléticas publicada pela Liga 

Internacional contra a Epilepsia, no ano de 2017. 

Um aspeto a destacar é avaliação inicial com possível reconhecimento e identificação 

de pistas diagnósticas/etiológicas que permitam dirigir e adequar o tratamento, dimi-

nuindo-se assim a morbilidade e mortalidade associada ao estado de mal. 

Com esta proposta de protocolo pretende-se criar uma abordagem uniforme e siste-

matizada, minimizando as consequências desta emergência neurológica. 

Com base nos pressupostos aqui exposto propõe-se a atualização da atual Norma de 

Procedimento de Enfermagem em vigor relativa intervenção de Enfermagem ao utente 

pediátrico em convulsão, revendo-se o seu conteúdo e assunto para “Intervenção de En-

fermagem ao Utente Pediátrico em Crise Convulsiva”.
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Tratamento do Estado de Mal Convulsivo em Idade Pediátrica no Serviço de 

Urgência Proposta de protocolo de atuação 
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com acesso EV 

Se continua em crise – estado de mal refratário 

•  Diazepam EV bólus 0,15-0,2mg/Kg, máx 
5mg se <5 anos e 10mg se ≥5 anos. Se neces-
sário, administrar 2ª dose 5 minutos depois; 

•Midazolam EV bólus 0,15-0,2mg/Kg. Se ne-
cessário, administrar 2ª dose 5 minutos depois 

Transferir para Unidade de Cuidados Intensivos (ponderar indução anestésica) 
Sem UCI disponível, realizar 2ª dose de um dos antiepiléticos EV acima, preferencialmente ainda não 

utilizados 

• Desobstruir a via aérea, aspirar secreções; 
• O2 a 100% por máscara (15L/min.), se necessário entubar; 
• Monitorizar sinais vitais e ECG; 
• Acesso venoso periférico (preferencialmente 2) e colher sangue para análise; 
• Avaliar glicémia capilar (corrigir se <60mg/dl – Dext. 10% a 2ml/kg, máximo de 250ml); 
• Avaliar pupilas, estado de consciência, sinais meníngeos e sinais neurológicos focais; 
• Avaliar temperatura (se febre, administrar antipirético); 
• Pesquisar petéquias, sinais de trauma. 

0 a 5 minutos 
(desde o início dos sintomas) 

 
Fase de estabilização  ABCDE 

 
 

sem acesso EV 

•Preferencial: 
Midazolam IN ou IB 0,2mg/Kg, máx. 10mg, dose 
única (5mg/narina) 
• Alternativas: 
Midazolam IM 0,15-02mg/kg, máx. 10mg, dose única 
Diazepam retal 0,2-0,5mg/Kg, máx 10mg, dose única 

5 a 20 minutos 
(desde o início dos sintomas) 

Fase de terapêutica inicial – se 
convulsão persiste -Administrar 

benzodiazepina 
 

Se continua em crise 
20 a 40 minutos 

(desde o início dos sintomas) 

Fase de terapêutica 2ª linha – 
convulsão persiste>20min. - 

um dos seguintes antiepiléticos, 
dose única 

•Preferencial: 
Levetiracetam EV 40mg/kg (intervalo 20-60mg/kg), máx. 4500mg. Perfusão de 8mg/kg/min. 

•Alternativas: 
Fenitoína EV 20mg/kg, máx. 1500mg. Perfusão de 1mg/kg/min. (máx. 50mg/min.) 
Ácido Valpróico EV 30mg/kg (intervalo 20-40mg/kg), máx. 3000mg. Perfusão de 6mg/kg/min. 
Fenobarbital EV 15 mg/kg intervalo 15-20mg/kg), máx. 1000mg. Perfusão de 1mg/kg/min. (máx. 
50mg/min. – na ausência das alternativas anteriores) 

40 a 60 minutos 
(desde o início dos sintomas) 

 
Fase de terapêutica de 3ª linha 
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ANEXO II - Efeitos secundários e aspetos farmacocinéticos mais relevantes dos 

fármacos antiepiléticos recomendados 

 

Antiepilético Efeitos secundários Aspetos farmacocinéticos 

Midazolam 
Depressão respiratória, 
sonolência 

Início de ação rápido, eliminação rápida, meta-
bolização hepática, formulação EV passível de 
administração intranasal ou intrabucal 

Diazepam 
Depressão respiratória, 
sonolência 

Início de ação rápido, eliminação lenta, metabo-
lização hepática 

Levetiracetam 
Alteações de comporta-
mento, sonolência, cefa-
leias, tonturas 

Farmacocinética linear, sem interações clinica-
mente significativas com outros antiepiléticos, 
excreção renal (ajustar dose se função renal al-
terada), conversão EV-oral 

Fenitoína 
Arritmias, hipotensão 
arterial (se ocorrer, re-
duzir o ritmo de perfu-
são), tromboflebites, he-
patotoxicidade, sono-
lência 

Farmacocinética menos previsível, interações 
farmacológicas (carbamazepina, ácido Valpró-
ico, topiramato, clobazam e etossuximida, entre 
outros), conversão EV-oral. 
Precipita se diluído em soro contendo dextrose 

Valproato 
Encefalopatia (cuidado 
em crianças com menos 
de 3 anos ou quando 
suspeita de doença here-
ditária do metabolismo, 
particularmente mito-
condrial), hiperamonié-
mia, toxicidade hepática 
e pancreática, tromboci-
topenia, teratogenici-
dade, hipotensão ligeira 

Farmacocinética menos previsível (ligação às 
proteínas, atenção à albumina), interações far-
macológicas (fenotoína, fenobarbital, carbama-
zepina, clobazam, lamotrigina, entre outros), 
conversão EV/oral 

Fenobarbital Depressão respiratória, 
sedação marcada, altera-
ções cognitivas, hipo-
tensão 

Farmacocinética menos previsível, interações 
farmacológicas (valproato de sódio, carbamaze-
pina, lamotrigina, topiramato e clobazam, entre 
outros), conversão EV-oral 
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ANEXO III – Escala de Coma de Glasgow adaptada à criança 
 

 

 

 

Parâmetro a avaliar Criança 0-3 anos Pontuação Criança 4-18 anos 

Abertura dos olhos 

Espontânea 4 Espontânea 

Reage à voz 3 Ordem verbal 

Reage à dor 2 Reage à dor 

Nenhuma 1 Nenhuma 

Resposta Verbal 

Orientada para o som, se-
gue, comunica 5 Orientada 

Consolável, comunicação 
inapropriada 4 Confusa 

Pouco consolável, boce-
jando 3 Inapropriada 

Inconsolável, irritável 2 Incompreensível 

Sem resposta 1 Sem resposta 

Resposta Motora 

Espontânea 6 Obedece às ordens 

Localiza a dor 5 Localiza a dor 

Retirada à dor 4 Retirada à dor 

Flexão 3 Flexão 

Extensão 2 Extensão 

Sem resposta 1 Sem resposta 
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Apêndice VI – Proposta de atualização da Norma de Procedimento de Enfermagem ao utente 

pediátrico em crise convulsiva no âmbito do SUP
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ASSUNTO: INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM AO UTENTE 

                  PEDIÁTRICO EM CRISE CONVULSIVA 

 

ELABORADO E RE-
VISTO POR: 
Catarina Carvalho 

Enfª Orientadora 

DIVULGAÇÃO: MANUAL HOSPITALAR 

                        MANUAL DE ENFERMAGEM 

VALIDADA POR: 

ENTRADA EM VIGOR: IMEDIATA 
APROVADA POR: 

SUBSTITUI:  

PALAVRAS-CHAVE: Crise Convulsiva; Criança; Enfermeiro A REVER EM: 

 

Histórico do Documento  

Data  Ver-

são  
Descrição  Autor  Revisão   Aprovação  

      __/__/_____  
__/__/_____  x.       

  

  

I – DEFINIÇÃO   

Uma crise é definida como a presença de sinais e/ou sintomas transitórios resultantes de 

uma atividade neuronal síncrona e excessiva. As crises são designadas de focais, quando cir-

cunscritas a uma região específica do cérebro, ou generalizadas, caso impliquem o envolvi-

mento, desde o início da crise, de ambos os hemisférios cerebrais. Em idade pediátrica é comum 

a presença de múltiplos tipos de crises e progressão de um tipo de crise para outro. A criança 

pode experienciar um tipo de crise ou uma combinação de crises. 

A atual classificação do tipo de crises convulsivas, elaborada pela International League 

Against Epilepsy (ILEA) em 2017, diferencia três principais tipos: crise de início focal (deixa 

de se usar o termo parcial e passa a designar-se focal); crise de início generalizado; crise de 

início desconhecido; todas com subcategorias de motoras ou não motoras. A crise focal tem 

ainda duas outras subcategorias: com alteração ou preservação do estado de consciência – figura
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1. Esta revisão da classificação operacional (prática) das crises, permite maior flexibilidade e 

clareza na designação destas. 

As convulsões generalizadas podem ter dois subtipos, motor e não motor (ausências), e 

dentro de cada subtipo existem também diferentes tipos de classificações consoante as mani-

festações. Nas crises de início generalizado, existe afeção dos dois hemisférios e há alteração 

do estado de consciência. O mais comum tipo de crise convulsiva generalizada é a crise tónico-

clónica. Este evento é caracterizado por uma perda de consciência e um breve período de rigidez 

muscular (fase tónica), seguido por movimentos rítmicos de todas as extremidades (fase cló-

nica). (Fisher et al., 2017). 

 

Figura 1 – tipos de crise 

 

O termo “convulsão” é usado para significar uma atividade motora exuberante durante a 

crise, sendo um distúrbio no funcionamento cerebral, caraterizado por descargas elétricas anor-

mais, podendo gerar contrações involuntárias da musculatura, com movimentos desordenados. 

Este episódio de contrações musculares involuntárias pode associar-se ou não a perda de cons-

ciência (Valente et al., 2012). A palavra “convulsão” não faz parte da atual classificação do tipo 

de crises convulsivas, elaborada pela ILEA em 2017, utilizando a designação “crise”. 

Crise

Focal

Sem preturbação 
do estado de 
consciencia 

Com preturbação 
do estado de 
consciencia 

Motor

Não motor

DesconhecidoGeneralizada

Motor

Tónico-clónicas

Clónicas

Tónicas

Mioclónicas

Atónicas

Não motor 
(Ausência)

Típicas

Atípicas

Mioclónicas

Mioclónicas palpebrais



 
 

 
dez-21 | Página CCXXIV 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

O Estado de Mal, é uma condição resultante da falência dos mecanismos responsáveis pelo 

término da crise ou de novos mecanismos que levam a uma crise anormalmente prolongada 

(após tempo t1). Esta pode ter consequências a longo prazo quando a sua duração ultrapassa o 

tempo t2, incluindo morte ou lesão neuronal e disrupção de redes neuronais, dependendo do 

tipo e duração da crise. Desta forma, deve ser iniciado tratamento emergente quando a duração 

da crise atinge t1, devendo evitar-se que esta persista até t2, marco temporal a partir do qual se 

podem esperar consequências a longo prazo. Nas crises tónico-clónicas generalizadas t1 cor-

responde a 5 minutos e t2 a 30 minutos, e nas crises focais com alteração da consciência t1 

representa 10 minutos e t2 mais do que 60 minutos. 

Dentro do universo das crises convulsivas, as febris são as mais frentes, com maior inci-

dência entre os 6 meses e os 3 anos. No entanto, estas podem ter diferentes etiologias. 

 

II - OBJETIVOS  

• Cessar a crise convulsiva; 

• Estabilizar/manter as funções vitais, evitando sequelas neurológicas (que incluem défi-

ces 

motores e cognitivos, alterações do comportamento e recorrência das crises); 

• Colaborar na determinação do diagnóstico etiológico; 

  

III- DESTINATÁRIOS   

• O Enfermeiro – que durante a crise executa intervenções autónomas e trabalha em 

intervenção interdependente com o médico 

 

IV – MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO: 

• Material de monitorização cardiorrespiratoria e de saturação periférica de oxigénio; 

• Material de oxigenoterapia; 

• Material de aspiração de secreções; 

• Material de punção venosa; 

• Material de determinação da glicemia capilar; 

• Fluidos e fármacos prescritos;
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• Carro de reanimação; 

• Material de proteção (almofadas, protetores de grades); 

• Régua de Broselow 

• Material de entubação endotraqueal. 

 
IV – PROCEDIMENTOS 

 

Intervenções de Enfermagem Justificação 

1. Manter a permeabilidade da via aérea 

• Colocar adjuvante; 

• Aspirar secreções, em SOS. 

1. Permeabilizar a via aérea; 

2. Administrar oxigénio a 100% (15L/min.) 

com máscara; 

2. Proporcionar oxigenação eficaz; 

3. Monitorizar: 

• Frequência cardíaca; 

• Frequência respiratória; 

• Saturação periférica de oxigénio; 

• Tensão arterial; 

• Peso do utente pediátrico. 

(Régua de Broselow) 

3. Vigiar a estabilidade hemodinâmica, 

evolução da crise e eficácia das interven-

ções implementadas; 

4. Puncionar veia periférica  

• Colocar cateter venoso periférico (preferen-

cialmente 2 acessos venosos periféricos) 

• Colher sangue para avaliação laboratorial 

4. Permitir acesso venoso para administra-

ção de terapêutica anticonvulsivante (ben-

zodiazepinas e antiepiléticos);  

Orientação do diagnóstico etiológico; 

5. Avaliar glicémia capilar 5. Corrigir hipoglicémia; 

Orientação do diagnóstico etiológico; 

6. Avaliar estado de consciência  6. Adequar a abordagem e avaliar eficácia 

das intervenções dirigidas. Deve ser avali-
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ada com regularidade – assim que a cri-

ança recorre ao serviço, durante a crise e 

após a crise convulsiva; 

7. Avaliar temperatura corporal  

• Administrar terapêutica antipirética, segundo 

prescrição médica e/ou protocolo do serviço 

7. Tratar a hipertermia, tendo em conside-

ração a causa: infeção, intoxicação medi-

camentosa, 

mal convulsivo prolongado;  

Prevenir o agravamento de complicações 

por manutenção da temperatura corporal 

elevada 

8. Pesquisar petéquias e sinais de trauma 8. Orientar na causa da crise e consequente 

tratamento 

9. Administrar terapêutica anticonvulsivante 

de acordo com prescrição médica. 

9. Cessar crise convulsiva e prevenir se-

quelas neurológicas. Surge apenas no 9º 

ponto da sequência de atuação, conside-

rando que toda a abordagem até aqui deve 

decorrer desde o minuto 0 a 5º minuto 

desde o início dos sintomas, e que a admi-

nustração de terapêutica só deve acontecer 

se a convulsão persistir mais de 5 minutos 

10. Posicionar a criança/jovem em decúbito 

lateral direito ou, se hipertensão intracraniana, 

em decúbito dorsal, e diminuir estímulos ex-

ternos 

10. Prevenir a aspiração do vómito; 

Promover a segurança, o repouso e pro-

porcionar um ambiente calmo e terapêu-

tico; 

11. Monitorizar o tempo desde o início da 

crise convulsiva 

11. O tratamento está organizado conso-

ante o tempo desde o início do estado de 

mal convulsivo 

12. Ter o material de entubação endotraqueal 

preparado  

12. Promover uma atuação rápida em caso 

de 

paragem cardiorrespiratória; 
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13. Realizar colheita de dados (SAMPLE): 

S-Sinais e Sintomas observados no utente 

pediátrico (caraterísticas dos movimentos – 

focal ou generalizada, duração da convulsão, 

estado de consciência, pupilas, coloração da 

pele/mucosas, vocalizações, perda do controlo 

dos esfíncteres); 

A-Alergias conhecidas; 

M-Medicação; 

P-Passado (doenças existentes - história clí-

nica, pessoal e familiar, prévia de epilepsia ou 

crises epiléticas - valorizar antecedentes de 

convulsões); 

L-Última refeição ingerida e hora; 

E-Eventos desencadeantes da crise 

(estímulos, febre, medicação, ingestão de fár-

macos ou tóxicos, traumatismo crânio-encefá-

lico) 

13. A rápida avaliação inicial pode forne-

cer pistas diagnósticas para etiologia da 

crise convulsiva; 

Recolher história detalhada da crise 

14. Informar e tranquilizar a família 14. Diminuir a ansiedade dos familiares e 

obter colaboração;  

Envolver a família; 

15. Realizar observação física/comportamen-

tal da criança/jovem: 

• Choro e irritabilidade; 

• Características faciais; 

• Lesões da pele (escoriações, hematomas, 

petéquias, sinais de trauma); 

15. Pesquisar as lesões associadas ao epi-

sódio convulsivo e alterações do compor-

tamento; 

16. Reavaliar ABCDE 16. Despistar possível agravamento da si-

tuação 

17. Efetuar registos 17. Permitir a continuidade dos cuidados 

CCXXVII 
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V - REGISTOS 

Características da convulsão, quanto a: 

• Início – focal ou generalizada; 

• Duração; 

• Atividade – motor ou não motor; 

 • Incontinência de esfíncteres; 

Avaliação neurológica: 

• Escala de Comas de Glasgow; 

• Pupilas – tamanho, reação, simetria e desvio; 

• Situação pós – convulsiva; 

Parâmetros vitais; 

Terapêutica realizada e quando; 

Exames complementares de diagnóstico realizados; 

Outros procedimentos efetuados e resposta da criança/jovem aos mesmos; 

Comportamento da família e intervenções efetuadas. 
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VIII - ANEXOS 
 

Anexo I- Fluxograma de atuação perante a criança com convulsão – Tratamento do estado de 
mal convulsivo em idade pediátrica no serviço de urgência: protocolo de atuação 
 
Anexo II - Efeitos secundários e aspetos farmacocinéticos mais relevantes dos fármacos antie-
piléticos recomendados 
 
Anexo III – Escala de Coma de Glasgow adaptada à criança
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APÊNDICE VII - Guia Orientador dos Cuidados de Enfermagem para a avaliação do risco 

de desenvolvimento de Úlcera por Pressão, no âmbito do SUP
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INTRODUÇÃO 

As úlceras por pressão, para além de um problema de saúde pública, são um indicador da 

qualidade dos cuidados prestados, com relação direta com a intervenção do enfermeiro. 

A Direção Geral da Saúde (DGS) aponta que cerca de 95% das úlceras por pressão são 

evitáveis através da identificação precoce do grau de risco e, que a avaliação do risco de 

desenvolvimento de úlceras por pressão é fundamental no planeamento e implementação 

de medidas para a sua prevenção e tratamento. Neste sentido, foi emita uma orientação para 

os serviços prestadores de cuidados de saúde incluírem a avaliação deste risco nas práticas de 

cuidados (DGS, 2011). 

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, determina no Objetivo Estra-

tégico 7, que entre as metas a serem atingidas no final de 2020, 95% das instituições prestadoras 

de cuidados de saúde implementaram práticas para avaliar, prevenir e tratar úlceras por pressão 

DGS (2015). 

De acordo com a National Pressure Ulcer Advisory Panel (2019), a nível institucional, 

devem ser maximizadas as atitudes e coesão dos profissionais de saúde de forma a facilitar a 

implementação do plano de melhoria da qualidade, e neste seguimento, deve ser desenvolvido 

e implementado um plano de melhoria de qualidade estruturado, adequado e multifacetado para 

a redução da incidência de úlceras por pressão.  

É neste âmbito, que considerando a missão da Enfermagem no Centro Hospitalar X em 

garantir a prestação de cuidados de Enfermagem de elevada qualidade e diferenciação, consta 

também na Orientação Estratégica de Enfermagem do Centro Hospitalar X a menção à preven-

ção da ocorrência de úlceras por pressão. Os objetivos estratégicos incluem “Prevenir a ocor-

rência de Úlceras por Pressão”, sendo que para esta orientação estratégica, foi definido como 

meta que:  100% dos serviços prestadores de cuidados de saúde implementaram práticas para 

avaliar, prevenir e tratar úlceras por pressão; redução em 10% da prevalência de úlceras por 

pressão, face ao ano anterior; redução em 50% da incidência de úlceras por pressão, face ao ano 

anterior; e 50% de taxa de identificação de úlceras por pressão no momento da admissão 

(Centro Hospitalar X, 2019). 

     Neste sentido, este será um guia orientador para a avaliação do risco de desenvolvimento 

de úlceras por pressão, no Serviço de Urgência Pediátrica, representando um importante 

instrumento de apoio à prática clínica diária, abrangendo importante recomendações nacionais
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e internacionais na abordagem da problemática das úlceras por pressão, orientando de uma 

forma muito simples, sintética e de fácil consulta, a avaliação do risco de desenvolvimento de 

úlceras por pressão na criança no serviço de urgência, incluindo uma esquematização da atua-

ção. 

Assim, como objetivo geral pretende-se: orientar e uniformizar a intervenção do enfermeiro 

na avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão na criança. Como objetivos 

específicos pretende-se: sensibilizar a equipa de Enfermagem para a importância da avaliação 

do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão; suscitar a reflexão sobre o cuidado diário à 

criança/família e como pode esta intervenção contribuir para a qualidade de vida da criança e 

família; e cumprir com a meta traçada pelo Centro Hospitalar X no que respeita ao objetivo 

estratégico de avaliação e prevenção de úlceras de pressão. 

Este Guia está estruturado por capítulo: no primeiro fundamenta-se a problemática das 

úlceras por pressão, e pertinência da elaboração deste documento; no capítulo seguinte aborda-

se teoricamente os fatores de risco na criança que se associam a maior risco de úlcera por 

pressão e  fatores preventivos; segue-se de seguida um capítulo de orientação prática para a 

equipa de Enfermagem do Serviço de Urgência Pediátrica na o penúltimo capítulo diz respeito 

à conclusão e ideia síntese incluídas neste Guia; e por fim apresenta-se em anexo a Escala de 

Braden Q e o instrumento de Avaliação da pele.
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FUNDAMENTAÇÃO 

“Uma úlcera por pressão é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subja-
cente, normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão 
ou de uma combinação entre esta e forças de torção. As úlceras por pressão 
também estão associadas a vários fatores contribuintes ou de confusão, cujo 
papel ainda não se encontra totalmente esclarecido.” (National Pressure Ulcer 
Advisory Panel et al., 2014). 
 

De acordo com Sistema Internacional de Classificação das Úlceras por Pressão 

NPUAP/EPUAP, estas podem ser classificadas como: Categoria/Grau I – eritema não bran-

queável; Categoria/Grau II – perda parcial da espessura da pele; Categoria/Grau III – perda total 

da espessura da pele; Categoria/Grau IV – perda total da espessura dos tecidos; Não graduá-

veis/inclassificáveis – profundidade indeterminada; Suspeita de lesão nos tecidos profundos – 

profundidade indeterminada (National Pressure Ulcer Advisory Panel et al., 2019). 

As úlceras por pressão constituem um foco fundamental no âmbito dos cuidados de Enfer-

magem e a prevenção de lesões corporais um princípio básico da atuação do enfermeiro. No 

cuidado em pediatria este tema, revela-se como intervenção elementar, sendo necessária a to-

mada de consciência de que a população pediátrica se encontra em risco de desenvolvimento 

de úlceras por pressão (Martins, 2014; Mendonça, 2012; National Pressure Ulcer Advisory 

Panel et al., 2019). 

São poucos os estudos existentes sobre a realidade portuguesa, no entanto na revisão da 

literatura que Mendonça (2012) efetuou, concluiu que os enfermeiros estão a tomar consciência 

de que as crianças e jovens desenvolvem úlceras por pressão.  

A avaliação do risco da criança/jovem desenvolver úlcera por pressão, é um fator essencial 

no cuidado a estes e o primeiro passo na prevenção da ocorrência destas lesões. Neste sentido, 

a implementação efetiva de um protocolo de prevenção de úlceras de pressão, requer a 

identificação atempada das crianças/jovens em risco. A avaliação do doente em risco/com 

úlcera por pressão, deve implicar o juízo clínico conjugado de: observação cuidada e rigorosa 

da pele; avaliação da situação clínica/história clínica; e aspetos psicossociais, requerendo 

complementarmente a utilização de uma escala de estratificação do risco – Escala de Braden Q 

(Grupo Técnico de Feridas da Administração Regional de Saúde do Algarve, 2017; Martins, 

2014).
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PERTINÊNCIA DE UM GUIA ORIENTADOR PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO DE 

DESENVOLVIMENTO DE ÚLCERA POR PRESSÃO 

 
De acordo com as recomendações e afirmações de boas práticas relativas à Prevenção e 

Tratamento de Lesões/Úlceras por Pressão, que refletem as mais recentes evidências e que in-

cluem uma abordagem destinada a apoiar os profissionais de saúde a fornecer cuidados de qua-

lidade na prevenção e tratamento de úlceras por pressão, cada instituição hospitalar deve ter em 

vigor um programa de melhoria de qualidade estruturado, adequado e multifacetado para a re-

dução da incidência de úlceras por pressão. Do mesmo modo, a instituição deverá ter normas e 

procedimentos para a prevenção e tratamento das úlceras por pressão que refletem as melhores 

práticas atuais, sendo que a nível institucional, deverão ser incluídas normas com base em evi-

dências, procedimentos e protocolos assim como sistemas de documentação padrão como parte 

do plano de melhoria da qualidade na redução da incidência de úlceras por pressão (National 

Pressure Ulcer Advisory Panel et al., 2019).  

Consonante com as recomendações do guia supracitado, a DGS na orientação que emanou 

sobre esta problemática, recomenda que se deve proceder à avaliação do risco de desenvol-

vimento de úlcera por pressão nos doentes, em todos os contextos assistenciais, indepen-

dentemente do diagnóstico clínico e necessidades em cuidados de saúde, nas primeiras seis 

horas após a admissão do doente e depois periodicamente, sendo a avaliação registada no 

processo clínico (DGS, 2011).  

Na garantia do cumprimento desta orientação e no âmbito da melhoria contínua da segu-

rança do doente, dos profissionais de saúde e, consequentemente do SNS, urge a referência no 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, enquanto objetivo estratégico, a pre-

venção da ocorrência de úlceras de pressão. Neste seguimento e aplicável a este contexto de 

prática de cuidados, a ação definida como necessária para o alcance deste objetivo, determina 

que as instituições de saúde implementem estratégias para avaliar, prevenir e tratar úlceras de 

pressão (Ministério da Saúde, 2015).  

A avaliação e o registo das úlceras por pressão são fundamentais para a monitorização 

adequada dos cuidados prestados, uma vez que permitem estabelecer corretamente medidas de 

tratamento e melhorias nos cuidados aos doentes (DGS, 2011).
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Em consonância com estas recomendações, também o atual Plano Estratégico do Centro 

Hospitalar X aponta que os serviços prestadores de cuidados de saúde tenham instituídas práti-

cas para avaliar o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão. 

Deste modo, justifica-se através de diretrizes internacionais e de orientações emanadas pela 

instância que regulariza práticas e normas de saúde a nível nacional, a enorme pertinência da 

elaboração deste guia, de modo que neste serviço de urgência se inicie a avaliação do risco de 

desenvolvimento de úlceras por pressão às crianças aqui internadas. O mesmo visa sistematizar 

este processo de avaliação, orientado e uniformizando as práticas neste âmbito.
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A CRIANÇA EM RISCO 

De acordo com o Guia de Consulta Rápida para a Prevenção e Tratamento de Úlceras por 

Pressão, elaborado por National Pressure Ulcer Advisory Panel et al. (2014), ressalva que é 

necessário considerar com especial atenção as crianças com dispositivos médicos estão em 

risco de desenvolver úlceras por pressão, sendo que neste âmbito, dispositivos médicos são 

todos aqueles instrumentos, aparelhos, equipamentos e/ou materiais utilizados isoladamente ou 

combinados, para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de 

uma doença, ou compensação de uma lesão ou deficiência. São exemplo, interfaces para oxi-

genoterapia, ligaduras, talas gessadas, ligaduras, contenção física, cateteres, sondas vesicais e 

nasogástricas, e superfície sobre a qual o doente está deitado (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, 2008; Martins, 2014). 

De acordo com National Pressure Ulcer Advisory Panel et al. (2014), é necessário alternar 

o posicionamento/reposicionar os dispositivos médicos sempre que possível, assim como 

considerar a utilização de um penso de proteção para prevenir úlceras por pressão relacionadas 

com dispositivos médicos. No mesmo documento, é recomendado avaliar a pele da região 

occipital nas populações pediátricas e neonatais (a criança, quando deitada em posição dorsal, 

a região occipital torna-se o ponto primário de pressão, não devendo ser igualmente descorada 

a região sagrada e lobos das orelhas). É recomendado inspecionar a pele sob e ao redor dos 

dispositivos médicos, pelo menos duas vezes por dia, para identificar sinais de lesão por pressão 

no tecido circundante. Reforçam ainda  a importância e necessidade de realizar e documentar 

uma avaliação da pele, pelo menos uma vez por dia. 

A pressão, fricção, humidade e forças de cisalhamento são considerados os fatores 

primários para o surgimento de úlceras por pressão (Martins, 2014; National Pressure Ulcer 

Advisory Panel et al., 2014, 2019). Apesar destes, a tolerância tecidular é influenciada por 

inúmeros fatores, relacionados com a condição do doente (intrínsecos) e outros externos. São 

exemplo: alterações da pele como edema, desidratação; alterações da oxigenação; problemas 

nutricionais; compromisso imunológico; transtorno imunológico; alteração do estado de 

consciência; incontinência; imunossupressores; sedativos; dispositivos médicos (Martins, 

2014). 

Crianças com patologia crónica como sejam as cardiopatias, que têm como consequência 

alteração da perfusão tecidular e oxigenação, o que torna estas crianças com elevado risco de 

desenvolvimento de úlcera de pressão, e só uma intervenção de Enfermagem atenta e eficaz
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poderá prevenir tais lesões (Mendonça, 2012).  

Enfatiza-se assim, que as úlceras por pressão podem acontecer em crianças, particular-

mente nas que ficam sujeitas a dispositivos médicos e as por este motivo ou pela condição 

clínica apresentam diminuição da mobilidade ou da sensibilidade (Mendonça, 2012; National 

Pressure Ulcer Advisory Panel et al., 2019). 

O plano de cuidados de Enfermagem à criança terá que incluir a avaliação do risco de 

desenvolvimento de úlceras de pressão, avaliação da pele e avaliação rigorosa da sua condição 

de saúde, constituindo este passo um elemento basilar para o sucesso das estratégias de preven-

ção e consequentemente para o tratamento (Martins, 2014; National Pressure Ulcer Advisory 

Panel et al., 2019). 

 

2.1 PREVENÇÃO 

A prevenção da ocorrência de úlceras de pressão, engloba em primeiro plano, a avaliação 

do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão (National Pressure Ulcer Advisory Panel et 

al., 2019). 

Tal representa um desafio organizacional, que requer uma abordagem adaptada ao risco 

específico de cada doente, devendo todas instituições prestadoras de cuidados de saúde ter sis-

temas e estruturas de governação para a prevenção e a gestão de úlceras por pressão, nomeada-

mente para a avaliação do risco e sistemas de notificação para identificar e assim atuar com 

prontidão para reduzir a frequência e a severidade destas. As diretrizes nacionais apontam que 

a avaliação do risco deve ser realizada de forma sistemática (DGS, 2011).  

Assim, de acordo com a evidência e recomendações, a prevenção inclui: o estabelecimento 

de políticas de avaliação de risco nas unidades de saúde; a formação dos profissionais de saúde 

sobre a avaliação de risco; documentar a avaliação do risco; utilizar uma intervenção 

estruturada na identificação de risco, que inclui a utilização de escala de avaliação de risco – 

que para a população pediátrica é a Braden Q -, avaliação da pele, e avaliação clínica (DGS, 

2011; National Pressure Ulcer Advisory Panel et., 2019). É neste sentido que este documento 

visa dar contributos, para que de forma uniforme e sistemática seja avaliado o risco de 

desenvolvimento de úlceras de pressão a todas as crianças em modalidade Observação (OBS) 

e internadas na Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD).
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No que respeita a medidas preventivas para a criança em risco de desenvolver úlcera por 

pressão, de acordo com National Pressure Ulcer Advisory Panel et al. (2019), é recomendável 

selecionar uma superfície de apoio de alta especificidade adequada a crianças com alto risco de 

desenvolver úlceras por pressão, bem como colocar o doente pediátrico numa superfície de 

apoio de pressão alternada ou numa cama com baixa perda de ar, garantindo que a altura, o peso 

e a idade do indivíduo seguem as recomendações do fabricante. No que respeita a recomenda-

ções, ainda no mesmo guia, constata-se que é uma boa prática reposicionar frequentemente a 

cabeça dos recém-nascidos e lactentes quando estes estiverem sedados e ventilados. 

A pressão é considerada o fator mais predisponente para o risco de desenvolvimento de 

úlcera por pressão, e então o alívio da pressão torna-se uma estratégia indispensável. O alívio 

de pressão/zonas de pressão deve ser realizado através de um regular e correto reposiciona-

mento da criança, bem como dos dispositivos que contactam com esta (Martins, 2014; 

Mendonça , 2012).  

Neste âmbito, é essencial proporcionar um adequado e confortável posicionamento durante 

a realização de procedimentos, durante períodos de imobilização no leito, e perante qualquer 

criança sujeita à necessidade de dispositivos médicos, carecendo, portanto, de um adequado 

posicionamento e alívio de pressão nos locais/ regiões sujeitas a maior pressão ou de maior 

proeminência óssea (Martins, 2014; Mendonça , 2012).  

Nos posicionamentos, ter atenção ao contacto direto da pele com tubos, sistemas de soros 

e/ou sistemas de drenagem, entre outros dispositivos médicos, e usar ajudas nos posicionamen-

tos e/ou transferências para evitar a fricção e torção, ou seja, levantar e nunca “arrastar”. 

Também o Guia para a Prevenção e Tratamento de Úlceras por Pressão advoga que deve 

ser considerada a mudança de decúbitos (posicionamentos) em todos os indivíduos que se 

encontrem em risco de desenvolver úlceras de pressão (National Pressure Ulcer Advisory Panel 

et al., 2014, 2019). 

Na área da prevenção, as superfícies de apoio e o material de alívio de pressão 

desempenham um papel extremamente importante. Este tipo de material é fundamental para o 

alívio de pressão, no sentido de prevenir o aparecimento de úlceras por pressão nas 

crianças/jovens em risco. A título de exemplo, podem ser utilizadas:  almofadas de gel (de 

vários formatos e tamanhos); rolos de gel (de vários tamanhos); cunhas e pequenos “cones” de 

gel; colchões de gel; colchões de pressão alternada.
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE ÚLCERA DE PRESSÃO NA 
CRIANÇA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

A avaliação do risco objetiva identificar a criança em risco de desenvolver úlcera de pressão 

e consequente adoção de medidas preventivas, sendo este procedimento de avaliação uma ne-

cessidade imposta a nível nacional e corroborada no Plano Estratégico do Centro Hospitalar X. 

Neste sentido, a avaliação global do risco deve incluir: 

• Avaliação clínica global incluindo condição de saúde, grau de mobilidade, incontinência 

urinária/fecal, alterações da sensibilidade, alterações do estado de consciência, estado nutricio-

nal e presença de dispositivos médicos; 

• Avaliação da pele, nomeadamente em áreas de risco ou de úlceras prévias; 

• Aplicação da Escala de Braden Q, que permite estratificar o risco (Grupo Técnico de 

Feridas da Administração Regional de Saúde do Algarve, 2017). 

 

A avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera de pressão independentemente do diag-

nóstico clínico e necessidades em cuidados de saúde, deverá ser realizada nas primeiras seis 

horas após a admissão do doente e depois periodicamente, sendo a avaliação registada no 

processo clínico (DGS, 2011).  

Quanto aos períodos recomendados de reavaliação do risco de desenvolvimento de úlce-

ras de pressão, com a utilização da escala de Braden Q (versão pediátrica), avaliação da pele e 

avaliação clínica, a DGS (2011) aponta:  

Internamentos 

Hospitalares 
Serviços de 

Urgência e Uni-

dades de Cuidados 

Intensivos 

Unidades de 

Cuidados 

Continuados 

e Paliativos 

Cuidados Do-

miciliários 

Doentes que não 

permaneçam 

mais de 48h no 

serviço 

48/48 horas 24/24 horas 48/48 horas Semanalmente Apenas se existir 

alguma intercor-

rência 
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Assim, no Serviço de Urgência Pediátrica a avaliação do risco da criança será realizada nas 

primeiras seis horas após a admissão da criança e depois reavaliada a cada 24h. Todas as 

avaliações deverão ficar registadas no processo clínico.  

Os instrumentos validados em Portugal para a avaliação do risco na criança são Escala de 

Braden Q e o instrumento de avaliação da pele (incluir uma avaliação completa da pele em 

todas as avaliações de risco para verificar eventuais alterações em pele intacta), complementado 

pela avaliação clínica (DGS, 2011; National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure 

Ulcer Advisory Panel, & Pan Pacific Pressure Injury Alliance, 2014).   

A incorreta avaliação dos fatores e do grau de risco é considerada uma falha na pre-

venção das úlceras por pressão. A avaliação do risco deve ser um processo dinâmico e deve 

fazer parte integrante da avaliação global do doente, considerando que: prevenir úlceras por 

pressão evita dor e desconforto desnecessário, e até mesmo a morte; prevenir úlceras por pres-

são custa menos dinheiro que o seu tratamento; a maioria das úlceras por pressão podem ser 

prevenidas (Martins, 2014). 

3.1 ESCALA DE BRADEN Q 

A Escala de Braden Q, ao permitir determinar avaliar o risco de a criança desenvolver úl-

cera por pressão, permite planear medidas preventivas para a criança com risco. Consiste em 

sete subescalas e cada uma com quatro itens que permitem caracterizar essa subescala: mobili-

dade – completamente limitada, muito limitada, ligeiramente limitada, nenhuma limitação; ati-

vidade – acamado, sentado, anda ocasionalmente, demasiado jovem para andar ou caminhar 

frequente; perceção sensorial – completamente limitada, muito limitada, ligeiramente limitada, 

nenhuma limitação; humidade – pele constantemente húmida, pele muito húmida, pele ocasio-

nalmente húmida, pele raramente húmida; forças de fricção e deslizamento – problema signifi-

cativo, problema, problema potencial, nenhum problema; nutrição – muito pobre, provavel-

mente inadequada, adequada, excelente; perfusão tecidular e oxigenação- extremamente com-

prometida, comprometida, adequada, excelente. O valor total da escala varia entre 7 e 28 (DGS, 

2011). 

Ressalva-se que a Escala de Braden Q apenas se aplica a doentes com idades compreendi-

das entre os 21 dias de vida e os 18 anos de idade (DGS, 2011). 

Através da sua aplicação, o risco de a criança/jovem desenvolver úlcera por pressão deve 

ser categorizados em dois níveis de risco:
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• Alto Risco de Desenvolvimento de úlceras de pressão na criança - valor final < 22; 

• Baixo Risco de Desenvolvimento de úlceras de pressão na criança - valor final ≥ 22 

(DGS, 2011). 

Para uma integrada prestação de cuidados à criança, o enfermeiro deve estar familiarizado 

e apto a utilizar este instrumento, e utilizá-lo na sua prática diária, consciente de que as úlceras 

por pressão são uma realidade no doente pediátrico (Mendonça, 2012).  

Após solicitação aos serviços informáticos do Centro Hospitalar, a escala de Braden Q já 

está parametrizada no SClínico® do Serviço de Urgência Pediátrica Centro Hospitalar X, de 

modo a operacionalizar e sistematizar a avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera por 

pressão, permitindo uma intervenção uniforme e assente nas atuais diretrizes. 

3.1.1 Intervenção “Avaliar risco de úlcera de pressão (criança)” – Escala de Braden Q 

Considerando que a avaliação do risco deve ser documentada no processo clínico da cri-

ança, sequencializa-se de seguida o modo de o fazer no processo clínico informatizado no SClí-

nico®. Assim, no plano de cuidados de Enfermagem: 

1- Identificar o foco de atenção “Úlcera de Pressão”; 

2- Selecionar a intervenção “Avaliar risco de úlcera de pressão (criança)” e fazer duplo 
clique; 
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3- Automaticamente é aberta uma janela com os grupos da escala/itens respeitantes à “Es-

cala de Braden Q – Pediatria”, devendo o enfermeiro preencher os 7 itens que a escala 

contempla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após este procedimento é automaticamente calculado o score total respeitante ao risco de 
desenvolvimento de úlcera por pressão. Terminado, terá que “Salvar” esta avaliação; 

4- É autonomicamente sugerido pelo sistema o nível risco de desenvolvimento de úlcera 

por pressão, decorrente da avaliação efetuada, como “baixo risco de úlcera de pressão” 

ou “alto risco de úlcera de pressão”. O enfermeiro valida a opção de diagnóstico através 

de duplo clique e depois “Salvar”; 

 

5- Definir as intervenções a executar face ao diagnóstico, incluindo a intervenção “avaliar 

risco de úlcera de pressão”.
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6- Atribuir horários às intervenções definidas para o plano de cuidados à criança, e no que 

respeita à intervenção “avaliar risco de úlcera de pressão” a avaliação terá que ser a 

cada 24h, pelo que poderá programar ser realizada diariamente em “turno fixo” – ma-

nhã. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PELE 

Paralelamente à aplicação da Escala de Braden Q, é avaliado o estado da pele através do 
instrumento de avaliação da pele. 

No que respeita à avaliação da pele, é importante dar particular atenção às áreas de proe-

minências ósseas e/ou com colocação de dispositivos médicos. Neste sentido, o enfermeiro 

deve observar quanto à: textura/turgor; temperatura; coloração; consistência (endureci-

mento/flutuação); edema; flictenas; dor; prurido e rubor; alteração da sensibilidade; úlceras por 

pressão presentes ou cicatrizadas. 

As características e tipo de alterações relacionadas com a integridade cutânea, devem ser 

avaliadas com o instrumento da avaliação da pele. As úlceras de pressão são classificadas se-

gundo o Sistema de Classificação da National Pressure Ulcer Advisory Panel/European Pres-

sure Ulcer Advisory Panel. 

A avaliação deve igualmente ficar registada no processo clínico da criança. Deve ser do-

cumentada na avaliação inicial a descrição do estado da pele, bem como qualquer alteração 

observada, assim como deve ser preenchido o instrumento de avaliação da pele. (Martins, 
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2014) No plano de cuidados CIPE, no SClínico®, é identificado o foco “pele” e associar a 

intervenção “avaliar pele”. 

 

3.2.1 Intervenção “Avaliar pele” 

Complementando a avaliação do risco através da Escala de Braden Q, urge a necessidade 

de avaliação da pele. Neste sentido, sequencializa-se como deve o enfermeiro proceder, no 

plano de cuidados de Enfermagem no SClínico®, a esta avaliação: 

1- Identificar o foco de atenção “Pele”; 

2- Selecionar a intervenção “avaliar pele”: 

 

 

3- Após duplo clique na intervenção “Avaliar pele”, é aberta uma janela com 12 itens 

sobre o aspeto da pele e 8 itens sobre a coloração da pele, sendo que para cada, o en-

fermeiro fará uma avaliação sim/não;
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4- Autonomicamente é sugerido pelo sistema opções de diagnóstico consoante a avaliação 

que o enfermeiro realizou, como sejam “Pele seca”, “Pele húmida” ou “Sem pele 

seca/húmida”. O enfermeiro valida a opção de diagnóstico através de duplo clique e 

depois “Salvar”; 
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5- Definir as intervenções a executar face ao diagnóstico, incluindo a intervenção “avaliar 

pele”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Atribuir horários às intervenções definidas para o plano de cuidados à criança, e no que 

respeita à intervenção “avaliar pele” a avaliação será no mínimo a cada 24h, pelo que 

poderá programar ser realizada diariamente em “turno fixo” – manhã.
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3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 
PEDIÁTRICA 

Considerando o exposto e a realidade do Serviço de Urgência Pediátrica do Centro Hospi-

talar X, são critérios de inclusão para a avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera por 

pressão todas as crianças na UICD, sedo que esta avaliação deverá ser realizada no Processo de 

Enfermagem no SClínico®, nas primeiras 6h de internamento, e partir daí definidas as inter-

venções e programada a reavaliação para a cada 24horas. 

Todos os enfermeiros deste serviço têm o dever de conhecer e aplicar o procedimento.  

Com isto é possível uniformizar esta intervenção de Enfermagem e sistematizar a avalia-

ção. Simultaneamente e de sublime importância, dá-se resposta ao objetivo estratégico “Preve-

nir a ocorrência de úlceras por pressão” da Orientação Estratégica de Enfermagem 2019/2021 

do Centro Hospitalar X. 

Apresenta-se no próximo sub-capítulo a esquematização da operacionalização da avaliação 

do risco de desenvolvimento de úlcera por pressão na criança, no serviço de urgência pediátrico. 

Considera o preconizado e os passos a seguir no aplicativo informático SClínico®, onde é rea-

lizado o processo clínico.



 
 

dez-21 | Página 147 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

 3.3.1 Esquematização da avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera por pressão no SClínico® 
 

Reavaliação a cada 24h 

Avaliar risco de 
 úlcera de pressão  

Intervenções dirigidas à  
avaliação e condição clínica 

Avaliar pele  

Plano de Cuidados de Enfermagem - Intervenções 

Avaliação da Pele 

Foco: Úlcera de Pressão Foco: Pele Avaliação Clínica individualizada 

Avaliação através da Escala de Braden 

Alto Risco de  
Úlcera de Pressão 

Baixo Risco de 
 Úlcera de Pressão 

Avaliação do risco de desenvolvimento 
de úlcera por pressão 

Plano de Cuidados de Enfermagem - Diagnósticos 

Incentivar a posicionar-se; 
Assistir a posicionar-se; 

Posicionar; vigiar posicionamento 

Out-21 ¦ Página CCXLIX 
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CONCLUSÃO 

Considerando as diretrizes nacionais e consequente missão do Centro Hospitalar X no que 

respeita à prevenção da ocorrência de úlceras de pressão, em que consta como meta que todos 

os serviços prestadores de cuidados de saúde implementem práticas para avaliar, bem como 

para prevenir e tratar úlceras por pressão, assim como que sejam identificas todas as úlceras por 

pressão já existentes no momento da admissão, torna-se motivo que o serviço de urgência pe-

diátrica desenvolver estratégias que assegurem a melhoria contínua destas práticas, como seja 

a avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão. 

Com base das recomendações em vigor, e não sendo possível a realização de formação à 

equipa em consonância com as restrições impostas pela atual pandemia, este Guia visa contri-

buir para a capacitação da equipa de Enfermagem, orientando na realização sistemática da ava-

liação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão a todas as crianças na UICD nas 

primeiras 6h de internamento. Fornece informação destinada a clarificar, normalizar e unifor-

mizar a atuação do enfermeiro na avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão 

estabelecendo uma orientação de atuação para todas as crianças em UICD. Implicitamente con-

tribui para a melhoria da qualidade dos cuidados de Enfermagem, convergindo positivamente 

para o harmonioso desenvolvimento e crescimento da criança/jovem e consequentemente para 

a qualidade de vida da criança/jovem e família. 

Consideram-se assim atingidos os objetivos definidos, sendo este Guia uma orientação para 

a prática de cuidados de Enfermagem, permitido uniformizar intervenções, bem como padroni-

zar a avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera de pressão na criança no serviço de ur-

gência pediátrica, dado resposta ao preconizado a nível nacional e institucional. 
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ANEXOS 

Anexo I – Escala de Braden Q 
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Anexo II – Instrumento de Avaliação da Pele 
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Apêndice VIII – Proposta de Norma de Procedimento para a avaliação do risco de desenvol-

vimento de Úlcera por Pressão, no âmbito do SUP
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Logotipo do Centro 
Hopspitalar 

SERVIÇO DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA 

  

NORMA DE PROCEDIMENTO DE ENFER-

MAGEM 

Página 1 de 12  
  

ASSUNTO: INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO DO 

RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE ÚLCERA POR PRESSÃO NA CRI-

ANÇA NO SERVIÇO DE ÚRGENCIA PEDIÁTRICA 

 

ELABORADO E RE-
VISTO POR: 

Catarina Carvalho 
Enf° Orientadora 

DIVULGAÇÃO: MANUAL HOSPITALAR 

                        MANUAL DE ENFERMAGEM 
VALIDADA POR: 

ENTRADA EM VIGOR: IMEDIATA APROVADA POR: 

PALAVRAS-CHAVE: Úlcera por Pressão; Avaliação; Criança; Enfermeiro A REVER EM: 

 

Histórico do Documento  

Data  Ver-

são  
Descrição  Autor  Revisão   Aprovação  

      __/__/_____  
__/__/_____  1       

  

  

I– DEFINIÇÃO   

“Uma úlcera por pressão é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subja-
cente, nomalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão 
ou de uma combinação entre esta e forças de torção. As úlceras por pressão 
também estão associadas a vários fatores contribuintes ou de confusão, cujo 
papel ainda não se encontra totalmente esclarecido.” (National Pressure Ul-
cer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, & Pan Paci-
fic Pressure Injury Alliance, 2014). 

As úlceras por pressão, para além de um problema de saúde pública, são um indicador da qua-

lidade dos cuidados prestados, com relação direta com a intervenção do enfermeiro, sendo que 

a prevenção de lesões corporais constitui um princípio básico da atuação do enfermeiro. 

No cuidado em pediatria é necessária a tomada de consciência de que a população pediá-

trica apresenta risco de desenvolvimento de úlceras por pressão. 

A avaliação do risco da criança/jovem desenvolver úlcera por pressão, é um fator essencial 

no cuidado a estes e o primeiro passo na prevenção da ocorrência destas lesões.
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A Direção Geral da Saúde (DGS) aponta que cerca de 95% das úlceras por pressão são 

evitáveis através da identificação precoce do grau de risco e, que a avaliação do risco de desen-

volvimento de úlceras por pressão é fundamental no planeamento e implementação de medidas 

para a sua prevenção e tratamento. 

A avaliação da criança em risco/com úlcera por pressão, deve implicar o juízo clínico con-

jugado de: observação cuidada e rigorosa da pele; avaliação da situação clínica/história clínica 

e a aplicação da escala de Braden Q que permite estratificar o risco, constituindo este passo um 

elemento basilar para o sucesso das estratégias de prevenção e consequentemente para o trata-

mento de úlceras por pressão. 

Os instrumentos validados em Portugal para a avaliação do risco na criança são Escala de 

Braden Q e o instrumento de avaliação da pele (incluir uma avaliação completa da pele em 

todas as avaliações de risco para verificar eventuais alterações em pele intacta), complementado 

pela avaliação clínica. Escala de Braden Q apenas se aplica a doentes com idades compreendi-

das entre os 21 dias de vida e os 18 anos de idade. 

De acordo com as recomendações da DGS, n o serviço de urgência, é necessário proceder-

se à avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera por pressão, independentemente do diag-

nóstico clínico e necessidades em cuidados de saúde, nas primeiras 6 horas após a admissão do 

doente e depois a cada 24 horas, sendo a avaliação registada no processo clínico.  

 

II- OBJETIVOS  

• Avaliar o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão; 

• Identificar úlceras por pressão existentes no momento da admissão no serviço; 

• Prevenir o desenvolvimento de úlceras por pressão; 

• Sistematizar e uniformizar a atuação do enfermeiro na avaliação do risco de desenvol-

vimento de úlcera por pressão; 

 

III- INFORMAÇÕES GERAIS 
A – DESTINATÁRIOS: 

• Enfermeiros do Serviço de Urgência Pediátrica 
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B - HORÁRIO: 

• Nas primeiras 6 horas de internamento da criança em modalidade de Observação ou 

na Unidade de Internamento de Curta Duração. 

 

C – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO: 

• O plano de cuidados de Enfermagem à criança em OBS e/ou na Unidade de Interna-

mento de Curta Duração, terá que incluir a avaliação do risco de desenvolvimento de 

úlceras de pressão, avaliação da pele e avaliação rigorosa da sua condição de saúde 

nas primeiras 6 horas de internamento. 

• No plano de cuidados elaborado, no SClínico®, é necessário definir os diagnósticos 

de Enfermagem de acordo com a avaliação clínica global da criança, e identificar o 

foco “úlcera de pressão” e o foco “pele”. 

• No plano de cuidados, no SClínico®, no que respeita às intervenções de Enfermagem 

na resposta às necessidades da criança e família, é necessário planear as intervenções: 

✓ “avaliar risco de úlcera de pressão (criança)” sendo que esta intervenção é re-

alizada de forma predefinida pelo preenchimento da Escala de Braden Q; 

✓ “avaliar a pele”, preenchendo os indicadores da pele que permitem identificar 

alterações e riscos. Na identificação de uma ferida, torna-se necessário identi-

ficar ainda o diagnóstico “ferida”. 

• Considerando que a pressão é dos fatores mais predisponentes para o risco de desen-

volvimento de úlcera por pressão, o alívio de pressão torna-se uma estratégia indis-

pensável. Assim, o adequado posicionamento da criança, com reposicionamento fre-

quente quer da criança quer dos equipamentos em contacto direto com esta, é essencial.  

A avaliação da capacidade da criança em posicionar-se autonomamente e de forma 

adequada, bem como da capacidade/conhecimento do cuidador para o fazer, é funda-

mental. Neste âmbito, é necessário dar especial atenção ao autocuidado posicionar-se 

e ao posicionamento enquanto intervenção autónoma de Enfermagem, assumindo esta 

especial importância. 

✓ No planeamento das intervenções de Enfermagem, consoante a avaliação, pla-

near a intervenção: “incentivar a posicionar”, “assistir a posicionar” ou “posi-

cionar” e “vigiar posicionamento”. 
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• As intervenções “avaliar risco de úlcera de pressão (criança)” e “avaliar a pele” devem 

ser realizadas a cada 24h. 

✓ As intervenções “incentivar a posicionar”, “assistir a posicionar” ou “posicionar” e “vi-

giar posicionamento” devem ser realizadas pelo menos 2 vezes no turno, consoante a 

condição clínica e presença de dispositivos médicos. 

 

IV – MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO: 
✓ Programa informático SClínico®; 

✓ Escala de Braden Q; 

✓ Instrumento de Avaliação da pele; 

 

V - PROCEDIMENTOS 

Intervenções de Enfermagem Justificação 

1. Avaliação clínica global da criança, inclu-

indo: 

• Condição de saúde; 

• Incontinência urinária/fecal; 

• Alterações da sensibilidade; 

• Alterações do estado de consciência; 

• Estado nutricional; 

• Perfusão tecidular e oxigenação. 

 

1. Identificar fatores de risco; 

2. Avaliar capacidade para posicionar-se e/ou 

capacidade/conhecimento do cuidador para 

posicionar 

2. A alternância de posicionamento e conse-

quente alívio de pressão é um dos principais 

fatores de prevenção 

3. Identificar a presença de dispositivos mé-

dicos, incluindo: 

3. Identificar fatores de risco 



 
 

 
dez-21 | Página CCLIX 

  
 

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

• Cateteres; 

• Sondas gástricas; 

• Interfaces de oxigenoterapia; 

• Ligaduras; 

• Talas gessadas. 

4. Avaliar a pele, incluindo: 

• Textura/turgor; 

• Hidratação; 

• Edemas; 

• Coloração;  

• Lesões existentes e de que tipo; 

• Atenção especial a zonas de pressão. 

4. Identificar fatores de risco 

5. Aplicar a escala de Braden Q 5. Permitir categorizar o risco de desenvolvi-

mento de úlceras por pressão em dois níveis 

de risco, permitindo definir intervenções 

ajustadas 

6. Definir as intervenções de Enfermagem ne-

cessárias para a prevenção e/ou tratamento de 

úlceras por pressão 

6. Permite fornecer cuidados de Enfermagem 

de qualidade na prevenção e tratamento de 

úlceras por pressão 

6. Planear a reavaliação do risco de desenvol-

vimento de úlceras por pressão através das in-

tervenções “Avaliar risco de úlcera de pres-

são (criança)” e “Avaliar pele” 

7. A reavaliação do risco de desenvolvi-

mento de úlceras por pressão deve ser feita a 

cada 24h 

8. Efetuar registos 8. Permitir a continuidade dos cuidados 
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VI – REGISTOS 

SCLÍNICO, incidindo sobre: 

• Fatores de risco identificados; 

• Diagnóstico de Enfermagem, nomeadamente: 

✓ Úlcera de pressão; 

✓ Pele. 

• Grau de risco identificado pela aplicação da Escala de Braden Q; 

• Alterações da pele identificadas; 

• Intervenções de Enfermagem associadas, nomeadamente: 

✓ Avaliar risco de úlcera de pressão – Escala Braden Q; 

✓ Avaliar pele; 

✓ Incentivar a posicionar / Assistir a posicionar / Posicionar 

• A cada 24h realizar uma avaliação do risco e registá-lo no processo clínico, no SClínico. 
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VIII-ANEXOS  

Anexo I- Esquematização da avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera por pressão  

Anexo II – Escala de Braden Q   

Anexo III – Instrumento de avaliação da pele 
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Apêndice IX - Maximizar o potencial de desenvolvimento do lactente no seio familiar: Flyers 

produzidos no âmbito da UCSP
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Apêndice X – Poster elaborado no âmbito da UCSP 
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Apêndice XI - Proposta de Norma de Atuação de Enfermagem no âmbito da UCSP 
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I - OBJETIVOS 

• Uniformizar as intervenções de Enfermagem na prevenção e controlo da dor no Recém-

Nascido associado à punção do calcanhar na sequência do rastreio neonatal: Programa 

Nacional de Diagnóstico Precoce 

• Capacitar para a importância do posicionamento do RN no controlo da dor e promoção 

do conforto durante o rastreio neonatal: Programa Nacional de Diagnóstico Precoce 

 

II – APLICAÇÃO 

• Aplica-se a todos os Enfermeiros da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 

X que realizam consulta de Enfermagem de Saúde Infantil. 

 

III - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Batalha, L. (2010). Intervenções não farmacológicas no controlo da dor em cuidados intensivos 

neonatais. Revista de Enfermagem Referência, III Série (no 2), 73–80. 

https://doi.org/10.12707/rii1037 

Curado, M. A., Malheiro, M. I., Paixão, M. J., Vasconcelos, M. T., Gonçalves, D., Carreira, F., 

& Candeias, S. (2016). Posicionamentos associados a procedimentos em pediatria. In 

M. J. Lourenço, O. Ferreira, & C. Baixinho (Eds.), Terapêutica de Posição: Contributo 

para um Cuidado Seguro (1a, pp. 255–277). Lusodidacta.

Logotipo da Unidade 

UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE  

PERSONALIZADOS - XX 

  

NORMA DE ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

Página 1 de 10 
  

ASSUNTO: ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CONTROLO DA DOR DO 

RECEM-NASCIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TESTE DE DIAGNÓS-

TICO PRECOCE 

ELABORADO E 
REVISTO POR: 

 

CONSULTA DE ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL – 1ª CONSULTA VALIDADA POR: 
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Fonseca, R., & Barros, I. (2016). Terapêutica de Posição em Neonatologia. In M. Lourenço, Ó. 

Ferreira, & C. Baixinho (Eds.), Terapêutica de Posicção: Contributo para um Cuidado 

Seguro (1a, pp. 185–193). Loures: Lusodidacta. 

Ordem dos Enfermeiros. (2013). Guia Orientador de Boa Prática: Estratégias não farmacológi-

cas no controlo da dor na criança. Ordem Dos Enfermeiros, 1(6). Retrieved from 

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8899/gobp_estrategiasnaofarmacologicas-

controlodorcrianca.pdf 

Franck, L. (2020). Comforting your baby un Intensive Care (Associação Portuguesa para o 

Estudo da Dor, ed.). Retrieved from https://www.aped-

dor.org/images/diversos/documentos/comfy.pdf 

IV -FUNDAMENTAÇÃO 

A -PROGRAMA NACIONAL DE DIAGNÓSTICO PRECOCE 

O Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, vulgo teste do pézinho, é um exame labo-

ratorial que permite a deteção de doenças metabólicas, genéticas e/ou infeciosas, permitindo o 

diagnóstico de alguns tipos de doenças graves mesmo antes da evidência de sintomas. Com 

isto, possibilita a intervenção precoce e consequente melhoria da qualidade de vida da criança. 

O procedimento consiste na colheita de sangue através da punção do calcanhar, devendo 

preencher-se por completo dois dos quatro espaços disponíveis para colocação da amostra de 

sangue. 

Deve ser realizado depois das 24 horas de vida ou depois do início da alimentação, ideal-

mente entre o 3º e o 6º dia de vida. No entanto, caso seja necessário pode ser realizado mais 

tarde, o importante é que seja executado. 

 

B- DOR  

A dor não controlada tem uma importância acrescida no início de vida da criança. As ex-

periências precoces de dor no período neonatal influenciam as experiências posteriores de dor, 

quer no que respeita à sensibilidade dolorosa, quer no que respeita à forma de lidar com o stress. 

É reconhecido para o Recém-Nascido (RN) tem dor, guarda memória da dor e que a dor 

não tratada tem consequências imediatas e a longo prazo. A partir da 24ª semana de gestação, 

o RN apresenta capacidade de resposta aos estímulos dolorosos através de manifestações 
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fisiológicas e comportamentais mensuráveis. 

O controlo da dor é um dever dos profissionais de saúde e um direito da criança. É um 

indicador da qualidade dos cuidados prestados ao RN, não só do ponto de vista ético, mas tam-

bém pelas implicações no neurodesenvolvimento. Avaliar, prevenir e tratar a dor deve ser uma 

prioridade nos cuidados ao RN. 

A punção do calcanhar para realização deste rastreio é das primeiras experiências dolorosas 

a que o RN saudável é exposto, cuja dor pode ser prevenida através de intervenções não-farma-

cológicas. 

A tomada de consciência de que o RN sente dor e que a realização deste procedimento 

causa dor, permite ao enfermeiro minimizar aspetos potencialmente traumáticos e prevenir re-

ações a longo prazo.  

Nesta perspetiva, toda a intervenção do enfermeiro deve repercutir-se em cuidados não 

traumáticos, pilar basilar dos cuidados pediátricos, que compreendem todas as intervenções que 

eliminem ou minimizem o desconforto da criança e família, tanto físico como psicológico, 

tendo como principal objetivo não causar dano, através da prevenção ou redução da lesão cor-

poral e da dor. 

 

C -INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS NO CONTROLO DA DOR 

As intervenções não farmacológicas são amplamente recomendadas para o alívio e controlo 

da dor durante procedimentos de dor aguda em RN. Os objetivos destas intervenções são reduzir 

o stress e a dor e dar à criança a capacidade de controlo. Além disto, o uso destas medidas 

durante procedimentos dolorosos reduz também o stress dos pais. São intervenções que podem 

ser adotadas de forma independente pelos enfermeiros, não têm efeitos secundários e não pro-

vocam custos relevantes às instituições. 

Das intervenções mais eficazes e passíveis de realizar para controlo da dor no RN submetido 
ao rastreio de diagnóstico precoce, destacam-se medidas ambientais e de conforto: 

• Redução da incidência de luzes sobre o RN e do ruído ambiente – a implementação de 

medidas ambientais são consideradas critérios de boa prática e permitem reduzir o stress 

do RN;  

• Posicionamento adequado ao RN – em posição de flexão, contenção e alinhamento
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corporal com orientação à linha média, criando-se limites e facilitação do movimento 

mão-boca. A contenção destina-se a promover a autorregulação, a evitar a desorganiza-

ção motora e a facilitar a aproximação da mão à boca favorecedora da sucção e auto-

consolo; 

• Contacto físico dos pais com o recém-nascido (principalmente com a mãe) - atenua a 

resposta comportamental e fisiológica à dor;  

• Método canguru – o posicionamento em método canguru reduz significativamente a 

duração do choro, a atividade comportamental e permite eficazmente reduzir o stress e 

a dor. O contacto materno pele-a-pele é uma intervenção multissensorial que envolve o 

tato, o olfato, a estimulação vestibular e o reconhecimento auditivo. 

• Aleitamento materno - uma potente intervenção para o alívio da dor, nomeadamente 

associada a adequada intervenção posicional. A amamentação combina a sucção, o con-

tacto materno e o preenchimento gástrico. A redução das respostas de dor é mediada 

pelo sistema opioide endógeno; 

• Sucção não nutritiva – com chupeta, com o dedo enluvado ou a própria mão do RN. 

Pode associar-se administração de 2ml de Sacarose oral 24%, 2 minutos antes do pro-

cedimento. A estimulação orotátil é potente, sendo o autorregulada pelo RN. 

A presença dos pais deve ser promovida e devem ser preparados para colaborar. O empo-

deramento da família permite-lhes manter ou adquiri um sentimento de controlo da situação, 

promovendo assim uma experiência não traumática. Deve-lhes ser explicado o procedimento, 

bem como as vantagens da sua colaboração, nomeadamente no contacto direto com o RN, sendo 

que estes transmitem proteção, confiança, amor, carinho e segurança, pelo que a sua presença 

e participação nos cuidados deve ser fomentada. 

Posicionamento do RN no Controlo da Dor 

O posicionamento enquanto intervenção e estratégia terapêutica assenta nos pressupostos 

dos cuidados não traumáticos, visando minimizar ou eliminar o desconforto físico e psicológico 

vivenciado pela criança e família perante os cuidados. 

O posicionamento adequado garante ao RN segurança emocional. É utilizado como estra-

tégia efetiva na redução da ansiedade, dor e desconforto associado aos procedimentos clínicos. 

Cabe ao enfermeiro garantir o posicionamento confortável que mantenha a segurança física, e 

simultaneamente reduza o desconforto utilizando a posição mais adequada.  
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Independentemente do posicionamento adotado é essencial garantir o alinhamento corpo-

ral, permitir a flexão dos membros inferiores e superiores e que a mãos fiquem junto à face. 

Contenção 

A contenção diz respeito a técnicas utilizadas para promover organização neurocomporta-

mental do RN, favorecendo assim o autocontrolo. A intenção da contenção é prevenir a desor-

ganização da atividade motora, a qual é geradora de stress. Com esta intervenção promove-se 

autorregulação e estado de organização, e desenvolvimento de respostas adaptativas adequadas 

e redução de comportamentos de stress e dor durante procedimentos clínicos. 

É fundamental que o RN esteja devidamente contido, para diminuir assim a reação de dor 

e desconforto que se manifestam com desorganização física e atividade motora descontrolada. 

A contenção revela-se extremamente importante porque aumenta a sensação de segurança e 

autocontrolo e consequentemente diminui o stress, sendo peça chave para o controlo de dor. 

A Direção-Geral da Saúde recomenda que na realização de procedimentos dolorosos ao 

RN se utilize sistematicamente a contenção. O swaddling e o método canguru são excelentes 

técnicas de contenção, que proporcionam através de um adequado posicionamento do RN, au-

tocontrolo e conforto, aliviando a dor e o stress provocado pelo procedimento. 

 

Swaddling (envolver) 

O envolver o RN com uma manta fina ou a fralda de pano, dá-lhe apoio e impede os mo-

vimentos excessivos, sendo que o alívio da dor é também conseguido através da estimulação 

suave do sistema nervoso da pele. Com esta técnica de contenção, o RN deve ser envolvido 

mantendo-se em flexão (as pernas devem ficar dobradas para cima, tal como na posição fetal) 

e com as mãos junto da face (mãos juntas por baixo do queixo), com o cuidado de manter a 

cabeça na linha média. Tal é extremamente importante por permitir maior sensação de segu-

rança e conforto e, portanto, facilita a organização e autorregulação do RN e consequentemente 

minimiza os níveis de stress e dor. 

Esta técnica é extremamente útil e benéfica para aliviar a dor neste tipo de procedimento, 

deixando o pé de fora enquanto o resto do corpo fica confortavelmente contido. Após o proce-

dimento, deve manter-se o RN contido para promover a calma e recuperação. 

Pode ser associado a sucção não nutritiva. 
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Mesmo com o RN contido, deve ser evitado o decúbito dorsal, pois associa-se a maior 

desorganização e menor controlo da dor.  Deve ser dada preferência ao posicionamento ao colo 

dos pais, e caso isto não seja possível, o RN pode ser colocado no muda-fraldas, contido e em 

decúbito lateral ou ventral. 

Poderá também recorrer-se a contenção manual, que consiste em colocar uma mão na ca-

beça do bebé e a outra mão na região dorsal, devendo manter-se durante todo o procedimento 

e terminado as mãos devem ser retiradas suavemente. Outra forma de conter manualmente é 

segurar nos membros superiores e inferiores de modo que fiquem aconchegados perto do corpo. 

Ao RN em swaddling, pode ser aplicada contenção manual simultaneamente. 

 

Método Canguru 

Consiste em colocar o RN em contacto pele a pele com o tórax da mãe (ou pai), sendo que 

para o controlo da dor é o posicionamento mais adequado para o RN saudável. 

O posicionamento do RN em método Canguru durante os procedimentos clínicos, pelos 

efeitos positivos imediatos e a longo prazo, é amplamente recomendado. No imediato promove 

o conforto da criança, o que se traduz numa redução eficaz da agitação, na diminuição da dor e 

na estabilização de parâmetros vitais A longo prazo, os benefícios são associados ao desenvol-

vimento da criança. 

Este posicionamento minimiza a resposta à dor na picada do calcanhar, pois o RN ao en-

contrar-se mais relaxado e com níveis de stress mais baixos, responde à dor com menor inten-

sidade, devendo ser considerado o posicionamento de excelência para procedimentos clínicos 

em RN. Através do método canguru é possível diminuir consideravelmente a desorganização
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corporal decorrente de situações de stress como a dor. Pode ser associado a sucção não nutritiva. 

Assim, o enfermeiro deve considerar, preferencialmente, para procedimentos como a 

punção do calcanhar, posicionar o RN em contenção em método Canguru, com o RN em de-

cúbito ventral sobre o tórax da mãe, cabeça na linha média e lateralizada, membros inferiores 

e superiores na linha média fletidos e mãos junto à face 

 

Amamentação  

A amamentação é considerada uma combinação de intervenções pois conjuga diferentes 

aspetos como: abraçar a criança, o contacto pele a pele, o sabor doce do leite, a sucção e a 

ingestão de endorfinas (substância química que ajuda a suprimir a dor e está naturalmente pre-

sente no leite materno). 

A amamentação é uma estratégia natural, facilmente disponível, fácil de usar e não tem 

custos. 

Está comprovada a eficácia do aleitamento materno na redução das respostas fisiológicas 

e comportamentais do RN à dor durante procedimentos dolorosos como a punção do calcanhar 

e a administração de vacinas injetáveis.  

As boas práticas recomendam que se posicione o RN à mama 2 a 3 minutos antes do pro-

cedimento, que se mantenha a mamar durante o procedimento, e deve continuar à mama alguns 

minutos após terminar o procedimento. 

A mãe deve ser esclarecida sobre as vantagens do aleitamento materno durante a realização 

do procedimento, e informada sobre a improbabilidade da criança associar a amamentação
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a procedimentos dolorosos. É ela que decide se quer amamentar o RN para controlo da dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucção não nutritiva 

Sempre que não seja possível amamentar, devem ser utilizadas estratégias não nutritivas. 

A sucção dever ser aliada ao adequado posicionamento do RN (princípios inerentes ao 

swaddling) na promoção do conforto e minimização da resposta à dor.  

A sucção não nutritiva é a intervenção que consiste em oferecer ao RN a chupeta como 

medida terapêutica. Deve ser utilizada apenas se este já utilizar chupeta. 

O uso da chupeta inibe a hiperatividade e modula o desconforto do RN, sendo particular-

mente útil num RN em contenção.   

A estimulação orotátil é bastante desenvolvida no RN pelo que a sucção promove a autor-

regulação.  O bebé consegue acalmar-se com sucção na chupeta, na mão ou no dedo, sendo uma 

estratégia muito eficaz que lhe permite lidar com a dor e o stress. A chupeta deve ser oferecida 

antes, durante e após o procedimento doloroso e é uma excelente forma de prevenir ou reduzir 

a dor.  

Oferecer a chupeta apenas no momento do procedimento doloroso não interfere com o 

estabelecimento da amamentação, e a mãe deve ser esclarecida disso. 

Utilizando esta intervenção, o RN fica mais calmo, mais atento e existe redução no tempo de 

choro. 
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V- DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

A associação de diferentes intervenções não farmacológicas está recomendada.  

A gestão ambiental com redução do ruído e luminosidade deve estar sempre presente indepen-

dentemente das demais estratégias adotadas. O adequado posicionamento do RN é igualmente 

peça chave. Considerando os princípios preconizados para o adequado posicionamento, o RN 

pode ser posicionado à mama, associando-se assim o posicionamento com a amamentação, ou 

pode ser posicionado em contenção. No que respeita à contenção, esta pode ser através de téc-

nica swaddling ou método canguru. Ao RN envolvido numa manta fina ou lençol pode ainda 

ser associado o posicionamento ao colo dos pais (associando-se aqui o contacto físico com 

estes) ou no muda-fraldas em decúbito dorsal (a este pode ainda ser aplicada contenção ma-

nual). Ao RN posicionado em contenção, quer em swaddling quer em canguru, pode ainda ser 

associada a sucção não nutritiva. 
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Punção do calcanhar para realização do Teste 

de Diagnóstico Precoce 

Gerir os estímulos ambientais 
como luz e ruído 

Posicionar o RN à mama 

Amamentação 

Posicionar o RN em método 
Canguru 

Posicionar o RN em contenção 
(swaddling) 

1- Iniciar 2 a 3 minutos antes; 

2- Manter durante o procedi-
mento; 

3- Manter alguns minutos após 
terminar o procedimento 

1- Garantir o adequado 
alinhamento do RN, com 
os membros fletidos e as 

mãos junto da face; 

2- Pode associar-se sucção 
não nutritiva. 

1- Garantir o adequado 
alinhamento do RN, com 
os membros fletidos e as 

mãos junto da face; 

2- RN ao colo dos pais ou 
em decúbito lateral no 

muda-fraldas  

3- Pode associar-se   
sucção não nutritiva. 

Após o procedimento, enquanto o RN 
está à mama, observar o posiciona-

mento e pega (prevenção de complica-
ções como mastites, fissuras mamilares, 

ductos bloqueados). 

Ensinar a mãe sobre os diferentes posi-
cionamentos possíveis para o bebé ma-
mar e aconselhar a alternar os posicio-
namentos ao longo do dia para drenar 

todos os quadrantes da mama. 

Esclarecer os pais sobre o controlo da dor 
Promover o envolvimento dos pais 
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Apêndice XII - Guia de bolso “Posicionamento do RN: Estratégia de Conforto” elaborado no 

âmbito da UCSP
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Apêndice XIII - Plano de sessão da apresentação da Norma de Atuação de Enfermagem “Atu-

ação de Enfermagem no Controlo da Dor do Recém-nascido durante a realização do Teste de 

Diagnóstico Precoce” e respetiva apresentação, no âmbito da UCSP
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Plano da Sessão de Formação  

Tema: “A prevenção e o controlo da dor no rastreio de doenças 
metabólicas – o posicionamento enquanto estratégia de con-
forto: norma de procedimento de Enfermagem” 
Grupo: Enfermeiros da Unidade de Cuidados de Saúde Perso-
nalizados de X 
Preletores: Catarina Carvalho  

Local: a designar 
Data:  
Hora:  
Duração: 45min 

Objetivo Geral: 
Promover a prevenção e o controlo da dor 
no recém-nascido associada à realização 
do rastreio de doenças metabólicas, atra-
vés do posicionamento do recém-nascido. 

Objetivos específicos: 
• Sensibilizar a equipa de Enfermagem para a 

problemática da dor no recém-nascido; 

• Conhecer intervenções não farmacológicas de 

prevenção e alívio da dor no recém-nascido du-

rante a punção do calcanhar; 

• Evidenciar a eficácia de intervenções de pre-

venção e alívio da dor no recém-nascido du-

rante o rastreio de doenças metabólicas; 

• Sensibilizar a equipa de Enfermagem para a 

importância do adequado posicionamento do 

recém-nascido enquanto estratégia efetiva na 

prevenção, controlo da dor e conforto do re-

cém-nascido; 

• Divulgar a orientação de procedimento “Atua-

ção de Enfermagem no controlo da dor do re-

cém-nascido durante a realização do rastreio de 

doenças metabólicas”. 

Conteúdos/Preletor 
Métodos/ técnicas 

de ensino 
Meios auxilia-

res de ensino 

Duração 

Considerações Iniciais: 
• Apresentação do preletor; 

• Pertinência e justificação do tema; 

• Objetivos da sessão. 

 
Expositivo 

 
Computador; 
retroprojetor; 

tela 

 
±10min 

Desenvolvimento: 
• A dor no recém-nascido; 

• A intervenção do enfermeiro na pre-

venção, controlo e tratamento da dor no 

recém-nascido; 

 
Interrogativo/ 

Expositivo 

 
Computador; 
retroprojetor; 

tela 

 
±25min 
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• Intervenções não farmacológicas de 

prevenção e controlo da dor durante o 

procedimento para a realização do ras-

treio de doenças metabólicas; 

• Posicionamento do recém-nascido no 

controlo da dor: porquê?; quais os dife-

rentes posicionamentos?; como proce-

der?; como associar a outras estraté-

gias?: 

• Norma de procedimento – “orientação 

da atuação de Enfermagem no controlo 

da dor do recém-nascido durante a rea-

lização do teste de diagnóstico precoce! 

Considerações Finais: 
• Síntese da sessão de formação (pontos-

chave) 

• Esclarecimento de dúvidas 

 
Interrogativo/ 

Expositivo 

 
Computador; 
retroprojetor; 
tela 

 
 

±15min 

 

Avaliação 

Indicador de resultado - Questionário de avaliação da sessão de formação; 

                                       Questionário de avaliação da norma de procedimento  

 De preenchimento online – será enviado para o e-mail de cada enfermeiro no final da sessão 

de formação. 
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Apêndice XIV - Questionário para avaliação da sessão de apresentação da Norma de Proce-

dimento de Enfermagem proposta no âmbito da UCSP
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Apêndice XV - Resumo do Estudo de Caso “O Enfermeiro e o Tratamento da Criança com 

Pênfigo Vulgar” e respetiva apresentação realizada no âmbito do 1º Congresso Internacional de 

Enfermagem da Criança e do Adolescente
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O Enfermeiro e o Tratamento da Criança com Pênfigo Vulgar 
 

Rute Borralho1; Catarina Carvalho2; Filomena Silva3; Florinda Jacinto4; Joana Gomes5, 
Susana Albuquerque6 

1 Enfermeira, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão, 
Portugal [rute.sophia42@gmail.com] 
2 Enfermeira, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão, 
Portugal 
3 Enfermeira, Consulta Externa, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão, Por-
tugal 
4 Enfermeira-Chefe, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Porti-
mão, Portugal 
5 Enfermeira, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão, 
Portugal 
6 Enfermeira, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão, 
Portugal 

 

Introdução: A pele e a preservação da integridade cutânea, enquanto focos dos cuidados de 

Enfermagem, exigem conhecimentos específicos. No entanto, os estudos existentes em Pedia-

tria neste âmbito são escassos. Assim, apresenta-se o caso de uma criança de dez anos, com 

diagnóstico de Pênfigo Vulgar (confirmado por biópsia), com história clínica de Esofagite Pép-

tica grau C, Úlcera Gástrica, Hérnia do Hiato, Doença Inflamatória Intestinal Indiferenciada, 

Protocolite a Clostridium difficile e infeção por Staphylococcus Aureus. Internada por odinofa-

gia, recusa alimentar, febre, vómitos, dejeções líquidas e lesões ulcerosas na mucosa oral com 

placas esbranquiçadas. Durante o internamento surgiram lesões vesiculares bolhosas com ex-

sudado sero-purulento abundante, cheiro fétido e prurido, com agravamento progressivo e ex-

tensão a toda a superfície corporal e mucosas. O esquema de tratamento com placas de Hidro-

colóide foi delineado por uma enfermeira perita no tratamento de feridas. 

Os objetivos do estudo são refletir sobre o planeamento dos cuidados de enfermagem face 

aos problemas identificados e avaliar a evolução do processo de cicatrização das feridas em 

função dos materiais de pensos utilizados. 

Enquadramento Conceptual: O Pênfigo Vulgar é uma doença autoimune rara na 

infância, de evolução crónica (Boto et al., 2008; Cunha & Barraviera, 2009). Exige terapêutica 

para melhorar o prognóstico, mas esta apresenta efeitos iatrogénicos, sendo fundamental um
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equilíbrio com a qualidade de vida (Boto et al., 2008). Neste contexto de diagnóstico, a criança 

iniciou esquema terapêutico com Prednisolona, Azatioprina, Dapsona, Imunoglobulina 

Humana endovenosa, e aplicação de gaze gorda, apontada como o apósito com melhores 

resultados (Boto et al, 2008; Soares, Brandão & Tonole, 2020). Por sua vez, as placas de 

Hidrocolóide permitem trocas gasosas, absorção de exsudado e formação de um gel quando em 

contacto com a ferida, fornecendo humidade (Elias et al., 2012). 

Metodologia: Estudo de caso. Foram analisados os dados da criança, história clínica, 

tratamentos anteriores e condição atual, incluindo a singularidade da doença, sintomas, 

prognóstico, resultados de testes diagnósticos e medicação. Descrevem-se as intervenções de 

Enfermagem nos procedimentos de tratamento e condição clínica pós-intervenção. 

Desenvolvimento/discussão: O tratamento incidiu fortemente na intervenção do 

enfermeiro após uma avaliação holística. A aplicação de Hidrocolóide foi decidido em 

consequência da ausência de melhoria clínica e incluiu a colocação das placas em todas as 

lesões, sendo trocadas a cada 7 dias ou sempre que saturadas de exsudado. Numa fase inicial a 

maioria das placas era trocada diariamente. Este tratamento manteve-se por vinte e três dias e 

os seus efeitos foram notórios na primeira semana. As intervenções de Enfermagem incluíram 

a gestão do tratamento com Hidrocolóide e consoante as lesões regrediam, as placas deixavam 

de ser colocadas e era aplicado um composto cutâneo de Betametasona e óxido de zinco.  

A condição clínica pós intervenção foi claramente satisfatória, permitindo a alta para 

domicílio num período inferior a trinta dias após o início do tratamento com Hidrocolóide. 

Considerações finais: Contrariamente à evidência consultada, o tratamento com placas de 

Hidrocolóide revelou-se um instrumento terapêutico eficaz e chave para a remissão das lesões. 

Os resultados positivos das intervenções de Enfermagem permitiram a recuperação da 

integridade cutânea e otimização do potencial de saúde e bem-estar físico e psicossocial da 

criança/família. 

 

Palavras-chave: Pênfigo Vulgar; Cuidados de Enfermagem; Procedimento Terapêutico; Cri-
ança. 
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Apêndice XVI - Resumo da Scoping Review “Intervenções do enfermeiro no recém-nascido 

com síndrome de abstinência neonatal: uma scoping review” e respetivo Eposter realizado no 

âmbito do 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente
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INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO NO RECÉM-NASCIDO COM SÍNDROME DE 
ABSTINÊNCIA NEONATAL: UMA SCOPING REVIEW 

 
André Santos1; Catarina Carvalho 2; Tiago Santos 3 

1Enfermeiro, Centro Hospitalar de Leiria, Portugal [andrefvsantos1@hotmail.com] 
2Enfermeira, Centro Hospitalar do Algarve - Portimão, Portugal [catarinacarva-
lho94@hotmail.com]  
3Enfermeiro, Centro Hospitalar de Leiria, Portugal [tiago.rebelo.s@gmail.com]  

Contexto: O consumo de substâncias ilícitas durante a gravidez, está na origem de complica-

ções no desenvolvimento do Recém-Nascido [RN], entre elas, o Síndrome de Abstinência Ne-

onatal [SAN]. Ao enfermeiro, no seu âmbito de intervenção ao RN e família, nesta situação de 

especial complexidade, compete-lhe mobilizar recursos e recorrer a um largo espetro de abor-

dagens, promovendo ganhos em saúde. Os dados relativos a estas intervenções de Enfermagem 

são pouco desenvolvidos na literatura disponível.  

Objetivo: Mapear as intervenções do enfermeiro para dar resposta às necessidades do recém-

nascido com síndrome de abstinência neonatal, internado em contexto hospitalar.  

Método de revisão: Scoping review que seguiu a metodologia preconizada pela Joanna Briggs 

Institute [JBI], definindo-se antecipadamente: os objetivos, critérios de inclusão e métodos a 

utilizar. A qualidade dos artigos foi avaliada por dois revisores de forma independente. 

Apresentação e interpretação dos resultados: Foram incluídos onze artigos, dos quais sete 

estudos primários e quatro artigos de revisão, publicados no espaço temporal de 2015 a 2020, 

em português, inglês e espanhol, sendo que todos apresentam uma qualidade metodológica su-

perior ou igual a 66,6%. Os estudos incluídos, mapearam as intervenções de Enfermagem no 

cuidado ao RN com SAN internado em ambiente hospitalar, e identificaram-se intervenções 

relacionadas com: o processo de avaliação do RN com SAN; intervenções farmacológicas no 

RN; intervenções não farmacológicas no RN; e o empowerment parental. 

Conclusão: As intervenções do enfermeiro contribuem positivamente para o bem-estar do RN 

com SAN, permitindo: diminuir o tempo de internamento hospitalar, diminuir a necessidade de 

terapêutica farmacológica, diminuir custos hospitalares, aumentar o envolvimento materno/fa-

miliar, fomentar o desenvolvimento harmonioso da vinculação, e diminuir o estigma associado 

ao SAN. É consensual que um processo de avaliação rigoroso e centrado na criança permite 

uma gestão adequada das medidas farmacológicas, e as intervenções não farmacológicas, a
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desenvolver pelo enfermeiro, têm consequências diretas na redução dos sintomas. Futuras in-

vestigações neste âmbito, devem centrar-se na realidade nacional acerca da intervenção do en-

fermeiro no cuidar ao RN com SAN, caracterizando a sua efetividade, uma vez que não existem 

estudos portugueses sobre o tema.  

Palavras-chave: Recém-Nascido; Síndrome de Abstinência Neonatal; Enfermagem 
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ANEXOS 
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Anexo I – Versão traduzida para português da IPAT



 
 

dez-21 | Página CCCVI 
  

Posicionar para Desenvolver: O Contributo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica no Posicionamento Terapêutico do Recém-Nascido numa UCIN | Relatório de Estágio 

 

Infant Positioning Assessment Tool (IPAT) 
Escala de Avaliação do Posicionamento Infantil 

 
Identificação:__________________________Idade Gestacional:________ Idade Corrigida:_________  
Decúbito (dorsal, ventral, lateral direito ou esquerdo): ______________________________________  
Data:_______ Hora:__________ Avaliador______________________________________________ 

 
  Opções de Resposta   

Indicadores 0 1 2 Score 
Ombros Ombros em extensão Ombros neutros Ombros ligeiramente fletidos  

     
Mãos Mãos afastadas do corpo Mãos a tocar o tronco Braços fletidos com mãos a tocar a  

   face  

     
Ancas Ancas em abdução com rotação Ancas em extensão Ancas alinhadas e suavemente  

 externa  fletidas  

     
Joelhos, Joelhos em extensão, tornozelos Joelhos, tornozelos e pés em Joelhos, tornozelos e pés  

tornozelos e e pés em rotação externa extensão alinhados e ligeiramente fletidos  
pés     

     
Cabeça Cabeça lateralizada (esquerda ou Cabeça lateralizada (esquerda ou Cabeça na linha média com um  

 direita) com um angulo superior direita) com um angulo de 45o angulo inferior a 45o (esquerda ou  
 a 45o em relação à linha média em relação à linha média direita) em relação à linha média  

     
Pescoço Pescoço em hiperextensão Pescoço neutro Pescoço neutro, cabeça  

   ligeiramente flectida para a frente  
   próxima dos 10o  

     
12= Score total ideal. 9-11 = Score total aceitável. ≤ 8 = necessidade de Score total  
reposicionamento     

 
* Adaptado de PHILIPS, Children’s Medical Ventures (2018) 
Traduzido por Inês Rebelo da Cruz e Maria Alice Santos Curado 

 
 
* Permission granted by Philips Healthcare © 
Koninklijke Philips N.V. 2018., All rights reserved. 
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Anexo II - Autorização para a utilização da Escala IPAT 
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Anexo III - Declaração de elaboração da proposta de Protocolo de Atuação e proposta de 

Norma de Procedimento em Enfermagem no âmbito do SUP
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