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RESUMO 

A criança representa um grupo da sociedade a quem é reconhecida especial 

vulnerabilidade, seja pela sua imaturidade ou dependência dos adultos, pelo que deve 

ser dada uma atenção efetiva no que ao controlo da dor diz respeito. Este é um dever 

dos profissionais de saúde e faz parte das competências do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

Para um controlo da dor o enfermeiro pode recorrer de uma forma autónoma a 

intervenções não farmacológicas. A distração consiste numa alienação do estímulo 

nocivo, sendo a Realidade Virtual uma intervenção eficaz. 

Esta temática impulsionou a realização de um projeto que se insere na linha de 

investigação Segurança e Qualidade de Vida e tem como tema "A Realidade Virtual no 

controlo da dor e da ansiedade da criança/jovem: Contributos do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica". Recorreu-se à metodologia 

de projeto como resposta a um problema real e sentido da prática clínica, 

nomeadamente nos contextos clínicos integrantes da unidade curricular - Estágio Final. 

Neste relatório é realizada uma reflexão crítica sobre as experiências vividas nos 

diferentes contextos, que proporcionaram um importante contributo para o 

desenvolvimento das competências comuns do Enfermeiro Especialista, das 

competências do Enfermeiro Especialista de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

e de Mestre em Enfermagem.    

 

Palavras-chave: realidade virtual, dor, enfermagem de saúde infantil e pediátrica. 
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ABSTRACT: 

The child to whom vulnerability is recognized, either because of his immaturity or 

because of the dependence of adults, special attention should be paid to pain control. 

This is a duty of health professionals and is part of the competences of the pediatric 

nurses.  

For pain control, nurses can autonomously use non-pharmacological 

interventions. The distraction consists in an alienation of the harmful stimulus, being 

Virtual Reality an effective intervention. 

This theme provided the realization of a project that is part of the research line 

Safety and Quality of Life and has the theme "Virtual Reality in pain and anxiety 

management of children: Contributions of the pediatric nurses ". Using the project 

methodology as a response to a real problem and a sense of clinical practice, namely in 

the clinical contexts that are part of Final Internship. 

This internship report describes a critical reflection on the experiences lived in 

different contexts, which provided an important contribution to the development of the 

common skills of the Specialist Nurse, the skills of the Specialist Nurse in Health 

Nursing Infant and Pediatric and the Master in Nursing. 

 
Keywords: virtual reality, pain, child and pediatric health nursing. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surge no âmbito da Unidade Curricular "Relatório", do plano 

de estudos do 1º semestre do 2º ano do IV Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação - Área de Especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

realizado na Escola Superior de Saúde de Beja, no ano letivo 2020-2021. Este trabalho 

consiste num relatório de estágio onde é descrito o percurso vivenciado durante a 

unidade curricular Estágio Final, que contribuiu para a aplicação prática dos conteúdos 

lecionados durante toda a componente teórica do Mestrado, assim como para a 

aquisição de novos conhecimentos e competências, tais como as competências comuns 

ao Enfermeiro Especialista (CCEE), as competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (CEEESIP) desenvolvidas 

em contexto clínico e as competências de Mestre em Enfermagem (CME).  

Esta unidade curricular, Estágio Final, iniciou-se a 16 de novembro de 2021, 

terminou a 9 de abril de 2021 e contemplou três contextos distintos: urgência pediátrica, 

consulta externa de pediatria e internamento de pediatria. De ressalvar que a unidade 

curricular equivalente ao Estágio 1 - contexto clínico de neonatologia que faz parte do 

plano de estudos, não foi realizada neste percurso académico devido à validação total, 

com a atribuição de ECTS correspondentes, através de um processo de Reconhecimento 

e Validação de Competências adquiridas em contexto profissional. 

Neste relatório de estágio para além de ser abordado o percurso vivenciado no 

Estágio Final é igualmente abordado e descrito o projeto desenvolvido durante esta 

unidade curricular.  

O projeto integra a linha de investigação Segurança e Qualidade de Vida e aborda a 

problemática da dor, mais concretamente a implementação da Realidade Virtual (RV) 

como técnica de distração no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem. De forma a 

enquadrar melhor a temática foi abordada a Teoria do Conforto de Kolcaba como 
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referencial teórico. 

A dor é descrita pela International Association for the Study of Pain como sendo 

“uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só uma componente 

sensorial, mas também, uma componente emocional e que se associa a uma lesão 

tecidular concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa lesão” (DGS, 2008, p.6).  

Cada pessoa tem direito ao controlo adequado e eficaz da sua dor e cada 

profissional de saúde tem o dever de adotar e aplicar todas as técnicas possíveis e 

adequadas para a sua prevenção e controlo. A dor provocada pelos atos de diagnóstico 

ou terapêutica deve ser especialmente evitada e prevenida (DGS, 2008). 

Apesar da dor ser abordada em vários documentos redigidos por entidades de 

referência, onde se sublinha a necessidade de avaliação, registo, prevenção e controlo da 

mesma e esta ter sido definida desde 2003 na circular normativa nº 9 da DGS como 5º 

sinal vital, a dor ainda é frequentemente menorizada (OE, 2013; DGS 2003).  De acordo 

com o enunciado no programa da dor, "O controlo da dor deve ser encarado como uma 

prioridade no âmbito da prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade, sendo 

igualmente um fator decisivo para a indispensável humanização dos cuidados de saúde" 

(DGS, 2008, p.2). 

O controlo da dor é de extrema importância para a humanização e excelência dos 

cuidados e deve ser especialmente considerada no que diz respeito à população 

pediátrica pela sua vulnerabilidade e dependência dos adultos (OE, 2013). A 

experiência da dor na criança tem um impacto profundamente negativo uma vez que 

está frequentemente associada ao medo e ansiedade (OE, 2013).    

É de notar que "o modelo conceptual de cuidados dos enfermeiros especialistas em 

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

qualquer situação, da segurança e bem-estar da criança e família" (OE, 2013, p.9). É da 

competência destes profissionais a gestão da dor, seja através da administração de 

medidas farmacológicas ou da "aplicação de conhecimentos e habilidades em terapias 

não farmacológicas para o alívio da dor" (OE, 2013, p.9). 



 
 

14 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

As intervenções não farmacológicas para o controlo da dor na criança procuram 

sobretudo distraí-la dos estímulos dolorosos ou potencialmente nocivos, procurando 

direcionar as "expectativas, avaliações e construções que acompanham a vivência da 

dor" (OE, 2013, p.17), alterando a interpretação da situação evitando ou diminuindo as 

reações de medo e ansiedade (OE, 2013). Estas intervenções são variadas e podem ser 

selecionadas de acordo com os recursos existentes em cada contexto, o procedimento 

doloroso a realizar, a idade, habilidade, gosto e personalidade da criança. 

As técnicas de distração fazem parte das intervenções não farmacológicas para o 

controlo e alívio da dor. A RV é uma possibilidade com aplicabilidade na saúde, em 

particular como intervenção eficaz para o controlo da dor.  

O desenvolvimento de um projeto em que a dor pediátrica é a temática central, e em 

que é elaborado um guia para a implementação de uma técnica de distração 

relativamente recente e inovadora, como é o caso da RV, pode representar um 

importante contributo para a excelência dos cuidados de saúde, nomeadamente dos 

cuidados prestados pelos enfermeiros. 

Para a elaboração e desenvolvimento do projeto descrito neste relatório recorreu-se 

à metodologia de projeto. Desta forma foi possível estabelecer uma ligação entre a 

teoria e a prática, através da aplicação do conhecimento científico demonstrado em 

vários estudos que evidenciam a importância da RV no controlo da dor e produzir um 

guia/protocolo que facilite a implementação desta intervenção na prática clínica, nos 

vários contextos de um departamento de pediatria.  

Este relatório tem como objetivo geral, descrever o percurso desenvolvido durante 

o Estágio Final. Como objetivos específicos foram definidos, apresentar o projeto 

desenvolvido, refletir as competências desenvolvidas, tanto as Competências Comuns 

ao Enfermeiro Especialista, como as Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e as competências de Mestre em 

Enfermagem. 
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O relatório é constituído por 5 capítulos. No enquadramento teórico é 

fundamentado o tema, definido o referencial teórico, bem como os conceitos mais 

importantes e os dados atuais acerca da temática que evidenciam a sua relevância. O 

capítulo estágio final descreve os contextos clínicos e o projeto desenvolvido. Segue-se 

uma reflexão crítica sobre o percurso realizado e sobre o desenvolvimento de 

competências, nomeadamente as CEE, EEESIP e CME. Na conclusão é realizada uma 

reflexão acerca dos objetivos, limitações e dificuldades vivenciadas, bem como as 

competências desenvolvidas. Por fim são apresentados as referências bibliográficas e os 

apêndices. 

O presente documento está redigido de acordo com a Norma de Referenciação 

Bibliográfica da American Psychological Association [APA] 6a edição e respeita o 

acordo ortográfico vigente em território nacional. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

       A temática da dor, longe de ser um tema pouco abordado, analisado ou 

estudado representa uma preocupação constante nos cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde, nomeadamente pelos enfermeiros. A dor deve ocupar um lugar 

de destaque nas preocupações destes profissionais, uma vez que o seu controlo de forma 

eficaz representa a excelência dos cuidados e a sua subvalorização pode contribuir para 

uma exacerbação do medo, ansiedade e evitamento dos cuidados de saúde.  

O controlo eficaz da dor é uma responsabilidade profissional dos enfermeiros com 

impacto nos resultados clínicos, organizacionais e financeiros (OE, 2007). É 

extremamente importante realçar que, segundo o descrito no Plano Nacional de Luta 

Contra a Dor (2001) um controlo eficaz da dor propicia um maior conforto à pessoa, 

ajuda a prevenir potenciais complicações, beneficia uma alta precoce e contribui para a 

humanização dos cuidados. 

 

1.1 A Dor em Pediatria 

O controlo da dor é um direito de todos os indivíduos, que deve ser assegurado e 

respeitado pelos profissionais de saúde. No que diz respeito aos indivíduos mais frágeis 

e dependentes de outros, como é o caso das crianças, este direito torna-se ainda mais 

fundamental. A carta da criança hospitalizada no seu 4º artigo realça que "as agressões 

físicas ou emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo" (IAC, 2009, p.18). Não 

obstante a preocupação crescente com o controlo da dor, a disseminação de informação 

e publicação de documentos relativamente a esta temática e em concreto ao 

conhecimento sobre a dor na criança, esta continua a ser desvalorizada e tratada de 

forma pouco eficaz (OE, 2013). 
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A dor e o sofrimento causado pela doença é uma das principais preocupações dos 

pais, das criança e dos profissionais de saúde (Schlechter, Whitaker, Iyer, Gabriele, & 

Wilkinson, 2020). A ansiedade associada a procedimentos invasivos, tais como 

procedimentos realizados com agulhas, é avaliada como uma experiência emocional 

negativa, bem como um fator de não cooperação das crianças nos cuidados (Schlechter 

et al., 2020). 

A dor pode provocar diversos efeitos negativos na criança. A curto prazo pode ser 

responsável pela diminuição do apetite, da qualidade do sono, do rendimento escolar e 

pelo aumento da ansiedade. A longo prazo pode diminuir o limiar de dor, assim como a 

probabilidade de os indivíduos procurarem cuidados de saúde no futuro (Khadra et al., 

2020). A ansiedade associada aos cuidados de saúde é comum em crianças e pode 

contribuir para evitar os tratamentos e assim aumentar o risco para o desenvolvimento 

de doenças (Caruso et al., 2020). Estima-se que um em cada quatro adultos tenha medo 

de agulhas. Este medo geralmente desenvolve-se na infância. Se a dor e a angústia 

provocadas por procedimentos com agulhas forem desvalorizadas, pode resultar em 

ansiedade perante procedimentos médicos futuros e comportamentos de fuga aos 

cuidados de saúde (Ellerton et al., 2020). A gestão inadequada da dor pode levar a um 

aumento da necessidade de recursos e do tempo necessário para concluir os 

procedimentos médicos, o que consequentemente eleva os gastos na saúde (Wong, Lui 

& Choi 2019).   

O enfermeiro apresenta um lugar de destaque, pela proximidade à criança, 

privilegiado para a prevenção e controlo da dor. Compete a estes profissionais a gestão 

das medidas farmacológicas mas também a implementação de terapias não 

farmacológicas para o alívio da dor e incremento do bem-estar da criança e 

indiretamente dos seus pais (OE, 2013). Esta competência dos enfermeiros, 

nomeadamente do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica 

está claramente expressa no Regulamento n.º 422/2018, onde são descritas as 

competências específicas destes profissionais. Neste Regulamento é definida como 

unidade de competência, no seu segundo ponto, que o enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica "Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-
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estar da criança/jovem, otimizando as respostas", "Garante a gestão de medidas 

farmacológicas de combate à dor" e "Aplica conhecimentos e habilidades em terapias 

não farmacológicas para o alívio da dor" (OE, 2018, p.2). 

As medidas não farmacológicas são geralmente intervenções de carácter 

psicológico e sensitivo, podem ser usadas isoladamente em procedimentos dolorosos 

mais simples ou como complemento da analgesia em situações mais complexas. A sua 

seleção depende de vários fatores nomeadamente o desenvolvimento cognitivo da 

criança, as suas preferências, o contexto envolvente e a situação específica (OE, 2013).  

De entre as várias medidas não farmacológicas que podem ser usadas no controlo 

da dor, uma das técnicas mais usadas e bem-sucedida em crianças de várias idades é a 

distração. Esta pretende envolver a criança desviando a sua atenção do estímulo 

doloroso para um estímulo prazeroso. Este vai depender da idade, capacidade cognitiva 

e gosto de cada criança (Boles, 2018). As técnicas de distração podem ser ativas ou 

passivas, no entanto a literatura demonstra que a distração ativa é a mais eficaz. Entre as 

várias técnicas de distração encontra-se a Realidade Virtual (Boles, 2018). 

 

1.2 A Realidade Virtual no Controlo da Dor e da Ansiedade da 

Criança/Jovem 

As estratégias associadas à distração, tais como ‘bolas de sabão’, ver um filme, 

ouvir música, falar sobre um assunto de interesse não relacionado com saúde ou jogar 

um jogo, têm como finalidade afastar a atenção da criança da possível fonte de dor ou 

ansiedade e concentrá-la em algo que seja do seu interesse, quanto mais distraída e 

atenta esta estiver menor vai ser a dor percecionada pelos estímulos negativos (Sridevi, 

2012). Várias estratégias de distração, incluindo as já inumeradas, estão descritas na 

circular de orientação da DGS (DGS, 2012). 
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A instituição de mais do que uma intervenção para o controlo da dor cria sinergias e 

potencia o efeito analgésico (DGS, 2012).  

A RV enquanto intervenção de distração para a prevenção e minimização da dor 

integra várias experiências sensoriais e desta forma é capaz de captar e levar o utilizador 

a uma maior grau de atenção. A combinação de múltiplos sentidos, visual, auditivo e 

táctil, cria uma sensação de presença e de pertença a um mundo distinto do real (Mahrer 

& Gold, 2009). 

Várias teorias explicam o mecanismo pelo qual a RV atua na inibição ou 

diminuição da sensação de dor. Em 1965, Melzack e Wall, propuseram a Teoria de 

Controlo do Portão. Segundo esta teoria os sinais de dor não são simplesmente 

transmitidos da periferia para o cérebro, mas são modulados ao longo do caminho. As 

atividades do sistema nervoso central, como a atenção, emoção e memória, 

desempenham um papel na perceção sensorial. Assim o nível de atenção despendida ao 

estímulo doloroso/nocivo, a emoção associada a este estímulo e a experiência anterior 

relativa à dor são extremamente relevantes na forma com esse estímulo vai ser 

interpretado individualmente (Gold, Belmont, & Thomas, 2007). 

Para McCaul e Malott se a atenção for desviada para outro estímulo e se o 

indivíduo estiver distraído a perceção de dor será menor (McCaul & Malott, 1984).   

A perceção de dor depende não apenas do estímulo doloroso, mas também da etnia, 

idade, sexo, estado emocional e de atenção de cada pessoa e das experiências anteriores 

de dor. A consciência desta heterogeneidade é essencial para o controlo da dor e para a 

utilização da RV (Gold et al., 2007). Ambientes virtuais selecionados e adaptados para 

corresponder às características particulares de cada pessoa e à natureza do procedimento 

doloroso e/ou situação clínica, proporcionam o envolvimento de centros cognitivos e 

emocionais do sistema nervoso central, diminuindo assim a experiência subjetiva de dor 

e a eficácia da intervenção (Gold et al., 2007).  
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1.2.1 Indicações para a realidade virtual 

Vários autores e equipas de investigação evidenciam claramente a importância da 

RV como intervenção não farmacológica para o controlo da dor e ansiedade em 

diferentes idades  e contextos  (Mahrer & Gold, 2009; Chan, Foster, Sambell, & Leong, 

2018; Eijlers et al., 2019). À medida que a tecnologia se torna mais acessível com 

custos mais baixos e maior disponibilidade, também a investigação acerca da sua 

aplicabilidade é mais extensa. Para além do estudo de revisão de Nicole Mahrer e 

Jeffrey Gold (2009) estudos recentes validam a sua eficácia e aplicabilidade (Chan et 

al., 2018; Iannicelli et al., 2019; Eijlers et al., 2019). 

A RV é eficaz para o controlo da dor associada a procedimentos invasivos 

frequentemente realizados nos serviços de atendimento pediátrico. De entre estes, 

destacam-se os procedimentos realizados com agulhas, o tratamento a feridas, 

nomeadamente queimaduras, a remoção de material ortopédico e/ou de suturas (Chen et 

al 2020; Wong, Lui, & Choi, 2019; Ellerton et al., 2020; Khadra et al 2020; Hoffman et 

al., 2019; Khadra et al., 2018; Le May et al., 2021).  

A eficácia da RV é transversal nas idades pediátricas, do primeiro ano aos 18 anos 

de idade. Existem estudos realizados em crianças muito pequenas, menos de 1 ano de 

idade, no entanto aqui a utilização dos equipamentos é adaptada com recurso a projeção 

de imagens e som (Khadra et al., 2020; Khadra et al., 2018). Estudos mais recentes 

evidenciam esta intervenção para as crianças com idade superior a 6 anos (Chen et al., 

2020; Tennant, McGillivray, et al., 2020; Le May et al., 2021; Diaz-Hennessey & 

O’Shea, 2019; Caruso et al., 2020). 

A RV para além de ser amplamente útil para o controlo da dor não tem 

praticamente efeitos secundários, quando estes ocorrem estão relacionados com náusea, 

vómitos e tonturas, sendo que a cessação da atividade e a remoção do equipamento é 

suficiente para reverter estes efeitos de forma rápida (Caruso et al., 2020; Chen et al., 
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2020). 

A realidade virtual imersiva difere de outras formas mais simples de distração. Se 

por um lado eleva a atenção do indivíduo atraída para o ambiente virtual, por outro lado 

o próprio hardware1 proporciona uma redução dos mecanismos sensoriais associados à 

visão do procedimento doloroso. As crianças muitas vezes desenvolvem respostas 

exacerbadas de ansiedade associadas a pistas visuais ou auditivas associadas aos 

procedimentos invasivos ou entendidos como nocivos, e ao próprio ambiente hospitalar. 

O equipamento necessário para o contacto dos indivíduos com a realidade virtual 

durante o procedimento doloroso vai camuflar todo o ambiente real, limitando assim os 

sinais negativos ou nocivos (Sridevi, 2012). 

 

1.2.2 Equipamento necessário - hardware e software 

A realidade virtual é o termo usado para descrever um ambiente tridimensional 

gerado por computador que pode ser explorado e manipulado por uma pessoa. Esta 

passa a fazer parte do mundo virtual ou está imersa neste ambiente e, enquanto lá, é 

capaz de manipular objetos ou realizar uma série de ações para determinar o que 

acontece no ambiente (Barnard, 2021). De acordo com Barnard (2021) a RV deve ser:  

- Credível, isto é, a pessoa deve sentir que está no mundo virtual através do que vê 

e do que ouve. 

- Imersiva, ou seja, se a pessoa vira a cabeça aquilo que vê deve mudar também tal 

como acontece no mundo real.  

- Gerada por computador, traduzindo complexos gráficos 3D muito representativos 

de um ambiente real que muda consoante o movimento do utilizador.  

                                                           
1Hardware - componentes/dispositivos físicos necessários para o visionamento da realidade virtual, tais 
como óculos de realidade virtual, telemóvel, computador pessoal, consola de jogos, comando. 
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-  Interativa, permitindo interagir com os diferentes elementos presentes no 

ambiente (Barnard, 2021). 

Para que o usuário possa ter a experiência proporcionada pela RV existem vários 

equipamentos disponíveis no mercado. O dispositivo mais importante para o 

visionamento da RV é o headset, semelhante a um par de óculos que cobre a zona dos 

olhos do usuário permitindo a imersão no mundo virtual. Estes headsets encaixam-se 

em três categorias: móveis, autónomos, dependentes de um computador.  

O headset móvel está adaptado para ser acoplado a um telemóvel e "transformá-lo" 

num dispositivo de realidade virtual. Este é o equipamento menos dispendioso e não é 

necessário conectar nenhum tipo de fio ou auricular. No entanto como os telemóveis 

não são projetados especificamente para a realidade virtual, estes não conseguem 

proporcionar as melhores experiências visuais e são menos credíveis em comparação 

com a RV baseada em computador pessoal ou consola de jogos. Outra limitação 

relaciona-se com a impossibilidade do usuário poder olhar ao redor de um ambiente mas 

não pode olhar ao redor de objetos (Barnard, 2021). 

O headset autónomo não necessita de outros equipamentos ou fios para funcionar, 

tem integrado tudo aquilo que é necessário para proporcionar uma experiência de 

realidade virtual (Barnard, 2021). 

O headset  para computador pessoal proporciona uma experiência mais envolvente 

mas com um preço mais dispendioso. Este pode possuir sensores de movimento 

integrados e um rastreador de câmara que pode melhorar muito a qualidade da imagem 

e som, pode inclusive fornecer um rastreamento da cabeça, proporcionando 

consequentemente uma experiência muito próxima da realidade. Por outro lado, esta 

experiência vai depender de computadores recentes e atualizados ou, dependendo do 

headset, de uma consola de jogos (Barnard, 2021). 
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O software2 selecionado, para além do hardware, também vai ser responsável pela 

maior ou menor imersão e credibilidade do mundo virtual. Na sua seleção devem ser 

consideradas várias variáveis, tais como a idade, as preferências da criança/jovem e o 

tipo de intervenção dolorosa. A possibilidade de selecionar o software pode 

proporcionar à criança/jovem uma experiência ainda mais agradável, mostrando que 

esta é um elemento ativo do processo de decisão, ajudando a mesma a descontrair e   

‘mergulhar’ na experiência virtual.  

Existem inúmeros programas de RV que podem ser selecionados, desde 

experiências na natureza, meio aquático, aventuras no espaço, viagens turísticas, entre 

outras atividades.  

Num estudo cujos participantes foram doentes oncológicos em idade pediátrica, as 

crianças demostraram preferência pelos temas relacionados com a exploração da 

natureza, incluindo destinos de férias, natação em recifes subaquáticos e viagens ao 

espaço. O desporto foi a segunda categoria mais popular, nomeadamente atividades 

virtuais de correr no campo, andar a cavalo e karting. Parques temáticos, montanha 

russa, atividades com animais nomeadamente uma visita ao zoológico, foram outras das 

categorias selecionadas (Tennant et al., 2020). 

 

1.2.3 Manutenção dos dispositivos 

A limpeza e desinfeção do material revelou-se uma fonte de preocupação acrescida 

dos profissionais em contextos de saúde, uma vez que a qualidade dos cuidados exige 

uma minuciosa atenção ao controlo de infeção e de proteção de todas as crianças. 

Alguns dos estudos realizados abordam a utilização de material descartável ou uma 

limpeza cuidada do material utilizado (Wong, Lui, & Choi, 2019; Chen et al, 2020).   

 

                                                           
2
 Software - componente tecnológica que não é física, tal como os programas e aplicações.  
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1.3 Teoria do Conforto de Kolcaba 

Katharine Kolcaba uma enfermeira norte americana foi responsável pelo 

desenvolvimento da Teoria de Conforto. Esta teoria foi construída com base numa 

reflexão da autora acerca das condições necessárias para a promoção de uma sensação 

de bem-estar nos seus doentes que conduzia a melhores resultados nas atividades 

propostas e na colaboração com os profissionais de saúde. O conforto segundo Kolcaba 

era o termo que melhor definia este estado de calma facilitador da relação entre os 

profissionais e os doentes (Kolcaba, 2003). 

De acordo com a Teoria desenvolvida por Kolcaba, existem três estados de confor-

to: o alívio, a tranquilidade e a transcendência (Kolcaba, 2003). O alívio refere-se à 

satisfação de uma necessidade do indivíduo e subentende a existência de um desconfor-

to prévio (Kolcaba, 2003). A tranquilidade descreve um estado pacífico ou de satisfa-

ção, que é indispensável para um desempenho eficaz. Esta não implica um desconforto 

prévio e é um estado mais prolongado relativamente ao alívio (Kolcaba, 2003). O estado 

de transcendência permite ao indivíduo sentir que tem capacidade para planear, contro-

lar e resolver os seus problemas. É um estado no qual a pessoa se eleva para além dos 

problemas ou da dor. Neste estado mesmo que existam necessidades não satisfeitas, o 

indivíduo consegue colmatar as suas próprias necessidades, através de uma despreocu-

pação com todos os desconfortos que o poderiam afetar. Para este estado de transcen-

dência é fundamental as intervenções desenvolvidas pelos enfermeiros (Kolcaba, 2003).   

Para além dos tipos/estados de conforto, Kolcaba define quatro contextos no qual 

ocorre o conforto: físico, psico-espiritual, ambiental e social. Estes contextos foram 

definidos, em grande parte, com base em respostas a várias questões relacionadas com o 

conforto investigadas por Hamilton (1989). Um dos primeiros temas abordados foram 

as necessidades de conforto relacionadas ao processo de doença e que descrevem essen-

cialmente o contexto físico. Relativamente a este tema invariavelmente o detrator preva-

lente foi a dor (Kolcaba, 2003). 

O contexto físico é intrínseco à pessoa e diz respeito à sensações corporais, relacio-

na-se com o desconforto provocado pela dor e outra sintomatologia relacionada com o 
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processo de doença. O psico-espiritual combina as componentes mental, emocional e 

espiritual do self. Representa a consciência interna, incluindo a autoestima e o autocon-

ceito, diz respeito à relação de alguém com um ser mais elevado. O contexto ambiental 

pertence ao meio, às condições e influência externa. Por último o contexto social que 

representa as relações interpessoais, familiares e sociais (Kolcaba, 2003).    

O Conforto é, portanto, uma experiência holística, que requer a satisfação de neces-

sidades de alívio, tranquilidade e transcendência, nos quatros contextos, físico, espiri-

tual, ambiental e social.   

A teoria do conforto evidencia hipóteses e princípios muito determinantes na práti-

ca da enfermagem e de especial interesse na temática deste relatório, tais como:  

- Os indivíduos têm respostas holísticas aos estímulos complexos e lutam para 

satisfazer as necessidades básicas de conforto ou para que as satisfaçam.  

- O conforto confere força à pessoa para eleger comportamentos saudáveis. 

 - Os indivíduos ficam satisfeitos com os cuidados de saúde, ao ser-lhes conferidos 

poderes para assumirem ativamente comportamentos em saúde.  

- A integridade institucional baseia-se num sistema de valores orientados para o 

alvo de cuidados.    

- Os enfermeiros identificam as necessidades de conforto da pessoa e desenvolvem 

intervenções que permitam colmatar essas necessidades. Ao proporcionar conforto à 

pessoa o enfermeiro contribui diretamente para o comportamento saudável, para um 

estado de bem-estar, que é o resultado ambicionado. 

-  Os indivíduos que alcançam o conforto são mais propensos a participar dos com-

portamentos saudáveis de saúde (Kolcaba, 2003).  



 
 

26 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

O conforto é individual e é mais do que a ausência de dor (Kolcaba, 2003), no 

entanto sem um controlo da dor não é possível proporcionar conforto à pessoa.  

O ambiente hospitalar é responsável por experiências que se repercutem no desen-

volvimento físico e psicológico da criança. A adoção de intervenções que promovam a 

confiança nos cuidados de saúde e fomentem o conforto, bem-estar e controlo da dor é 

fundamental para minimizar possíveis efeitos prejudiciais para a criança e maximizar os 

ganhos em saúde. Desta forma considerou-se esta teoria importante para contextualizar 

o estágio final e o tema desenvolvido para o controlo da dor em pediatria. 

Estas intervenções desenvolvidas pelos profissionais devem ajudar a criança e sua 

família a enfrentar a sua condição clínica e facilitar futuros contatos com os serviços de 

saúde (Farias et al., 2017).   

A dor é um dos aspetos negativos mais associados aos cuidados de saúde, e a maior 

parte das intervenções de diagnóstico e terapêutica, médicas e de enfermagem, provo-

cam medo, desconforto e stress. Estes sentimentos negativos provocam frequentemente 

comportamentos de ansiedade e pouca colaboração (Farias et al., 2017).  Em último 

caso o confronto com a dor provoca na criança sentimentos de culpa, punição e medo da 

morte, afetando o seu desenvolvimento e qualidade de vida (Cabral, 2013). 

Um controlo eficaz da dor proporciona conforto, ajuda a prevenir potenciais 

complicações, favorece uma alta precoce e contribui para a humanização dos cuidados 

(DGS, 2001).  

A diminuição da ansiedade, assim como o controlo da dor contribui para o 

desenvolvimento de um sentimento de confiança nos cuidados de saúde. Este 

sentimento de confiança, tal como foi exposto na Teoria do Conforto, vai facilitar a 

procura por cuidados de saúde quando necessário e vai impulsionar uma procura de 

comportamentos de saúde o que é benéfico não só para o indivíduo, mas também para 

as instituições. Os cuidados de saúde à semelhança de outros setores deve acompanhar a 

evolução da tecnologia e todas as vantagens por ela proporcionadas (Farias et al., 2017). 
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2. ESTÁGIO FINAL 

O estágio final decorreu entre 16 de novembro de 2020 e 9 de abril de 2021. Este 

foi desenvolvido em três contextos diferentes de atendimento pediátrico: urgência 

pediátrica, consulta externa de pediatria e internamento de pediatria.  

O primeiro contexto foi o da urgência pediátrica e decorreu entre 16 de novembro 

de 2020 e 8 de janeiro de 2021, seguidamente o contexto da consulta externa de 

pediatria que decorreu entre 11 de janeiro de 2021 e 19 de fevereiro de 2021 e por 

último o internamento de pediatria com data de início a 21 de fevereiro de 2021 e 

término a 9 de abril de 2021. Os diferentes contextos selecionados permitiram uma 

visão ampla e alargada dos cuidados prestados ao cliente pediátrico e sua família. Estes 

constituíram uma oportunidade singular para o desenvolvimento de competências 

comuns do enfermeiro especialista e específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica muito próprias de cada ambiente/contexto.  

A aquisição e desenvolvimento das competências descritas apenas foi possível pelo 

caminho realizado com as crianças/jovens e famílias em diversos contextos de 

saúde/doença. O contacto com diferentes equipas multidisciplinares, nomeadamente 

com os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, em 

diferentes ambientes teóricos, práticos e de gestão, foram determinantes para o 

desenvolvimentos destas competências. Esta aprendizagem e desenvolvimento de 

competências apenas foi possível com o vivenciar de um percurso e com a oportunidade 

de desenvolver um projeto de intervenção nos vários contextos de atendimento 

pediátrico.  

 

De forma a clarificar este estágio final e evidenciar as competências de enfermeiro 

especialista e de mestre desenvolvidas, inicia-se a apresentação do projeto 

desenvolvido, discriminando as várias etapas da metodologia de projeto, culminando 

com a apresentação de um guia para a implementação da RV em contexto clínico. 
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Segue-se num outro ponto a descrição das experiências vivenciadas nos diferentes 

contextos de estágio, bem como uma reflexão crítica sobre as competências especificas 

adquiridas.  

 

2.1 Metodologia de Projeto 

A metodologia de projeto permite estabelecer uma ligação entre a teoria e a prática 

(Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010). O conhecimento científico, baseado em evidência, 

pode através da metodologia de projeto, ser usado e transformado num conjunto de 

várias estratégias e intervenções, que colocadas em prática no contexto clínico vão 

incrementar a qualidade dos cuidados.  

A metodologia de projeto centra-se num problema real e sentido, que é identificado 

e para o qual são delineadas e implementadas estratégias e intervenções que visam 

contribuir de forma eficaz para a resolução do problema identificado. Esta metodologia 

que visa a "pesquisa, análise e resolução de problemas reais do contexto", tem como 

base uma prática que é fundamentada na evidência. Esta é constituída por 6 etapas, 

diagnóstico da situação, definição de objetivos, planeamento, execução, avaliação e 

divulgação de resultados (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010, p.5).  

Neste projeto foi definido como campo de atenção a temática da dor pediátrica, 

nomeadamente a sua prevenção e controlo através da aplicação de uma técnica não 

farmacológica - a realidade virtual. Esta é eficaz e aplicável à grande maioria das 

crianças, independentemente da sua idade e situação clínica. É uma técnica 

relativamente recente e pouco disseminada no nosso país mas com vários estudos 

científicos que comprovam a sua eficácia e a sua aceitabilidade pela população 

pediátrica. Assim o âmbito temático deste projeto é "A realidade virtual no controlo da 

dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica". 

 



 
 

29 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

2.1.1 Diagnóstico da situação  

O diagnóstico da situação consiste na primeira etapa da metodologia de projeto. 

Este deve corresponder às necessidades de saúde da população. Devem ser aproveitados 

os recursos disponíveis, deve ser fomentado o trabalho em equipa e promover a 

capacidade, motivação e autonomia da população. Um projeto em saúde deve 

proporcionar benefícios num prolongado período de tempo e mesmo na sua ausência o 

seu efeito deve perdurar (Ruivo et al., 2010, p.6).  

O problema é um elemento essencial para a definição do diagnóstico e constitui o 

início da elaboração de um projeto. Este é definido tendo como base perguntas que se 

formulam todos os dias na prática clínica, sendo uma das principais fontes para a 

identificação do problema os especialistas da área (Ruivo et al., 2010, p.6).  

A questão que norteou este projeto foi como implementar a RV no controlo da dor 

e ansiedade da criança na prática clínica? 

Para a realização do diagnóstico de situação podem-se selecionar vários métodos de 

análise como entrevistas, questionários, análise SWOT, Cadeia de Valores e Stream 

Analysis de forma a identificar a validade do problema a que se pretende dar resposta 

(Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010).  

O diagnóstico inicial foi realizado através de uma revisão da literatura, focada em 

estudos recentes, em publicações e entrevistas.   

No decorrer do estágio final foram realizadas reuniões informais com as 

enfermeiras tutoras de cada contexto assim como a auscultação de outros EEESIP, de 

forma a determinar a pertinência da temática em cada local. Estas informações 

permitiram uma comparação entre os dados da pesquisa e o observado nos contextos 

clínicos, possibilitando a elaboração de um diagnóstico de situação adequado a todos os 

contextos. 
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Para além destas reuniões informais realizou-se uma análise SWOT3  para se 

contextualizar as dinâmicas da organização/contextos clínicos. 

A análise SWOT é um método de análise que pode ser extremamente útil na 

realização do diagnóstico de situação. Esta consiste num "meio de diagnóstico 

estratégico integrado num processo de melhoria contínua que facilita a avaliação de uma 

determinada área" (Comissão Setorial para a Educação e Formação & Grupo Superior 

para a Gestão da Qualidade no Ensino, 2014, p. 18). Por outro lado, esta análise permite 

fazer o ponto de situação de determinada organização, permitindo reconhecer os aspetos 

positivos e aqueles que necessitam de melhoria, permite conhecer o ambiente interno e 

externo. O ambiente interno é regulado pela organização e é composto por pontos fortes 

e fracos. O ambiente externo é constituído por elementos que não são controlados pela 

organização, que se traduzem em oportunidades e ameaças (Comissão Setorial para a 

Educação e Formação & Grupo Superior para a Gestão da Qualidade no Ensino, 2014). 

A aplicação desta análise evidenciou-se de suma importância para a realização 

deste projeto, de forma a encontrar fatores facilitadores para o seu desenvolvimento. 

No primeiro contexto do estágio final, urgência pediátrica, a preocupação/cuidado 

com o controlo da dor por parte dos enfermeiros do serviço era evidente. A maior parte 

destes profissionais frequentaram formações específicas relacionadas com esta temática 

e através de reunião informal com a enfermeira tutora percebeu-se que havia projetos a 

desenvolver nesta área, como por exemplo a constituição da figura do enfermeiro gestor 

da dor.  

Numas das reuniões informais sublinharam a importância e a pertinência do 

presente projeto relacionado com a RV e a vontade da equipa em abraçá-lo permitindo 

uma nova resposta na gestão da dor pediátrica.  

 

                                                           
3
 SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  
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Figura 1 - Análise SWOT urgência pediátrica 

 

No segundo contexto de estágio, consulta externa de pediatria, realizou-se uma 

reunião informal com a enfermeira tutora, de forma a perceber como é realizada a 

gestão da dor pediátrica neste serviço. Este projeto foi também informalmente 

apresentado à equipa. Todos os profissionais envolvidos corroboraram a pertinência da 

temática assim como a viabilidade do projeto para este contexto. 

 

 

 

 

FORÇAS 
- Proatividade da equipa. 
- Preocupação com a melhoria contínua. 
- Interesse dos profissionais na formação 
acerca de técnicas para controlo da dor e 
ansiedade (enfermeiro gestor da dor). 
- Disponibilidade da equipa para ideias 
inovadoras. 

 

FRAQUEZAS 
-  Alteração da dinâmica de trabalho e de 
infraestruturas devido à pandemia da 
Covid-19. 
- Elevada carga de trabalho. 
 

 

OPORTUNIDADES 
-  Implememtação da RV no controlo da 
dor e da ansiedade da criança/jovem  na 
urgência pediátrica. 
-  Sessão de formação em serviço acerca 
desta temática.  

AMEAÇAS 
-  Políticas administrativas/gestão. 
- Fatores económicos/compra do 
equipamento. 
- Preocupação com controlo de 
infeção/Covid-19 

Análise SWOT 
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Figura 2 - Análise SWOT consulta externa de pediatria 

 

Por último, no internamento de pediatria, foi realizada uma reunião informal com a 

enfermeira tutora que se mostrou disponível para dialogar acerca da temática e revelou 

interesse no projeto, assentindo a sua importância na população pediátrica e como uma 

mais-valia para este serviço de internamento.  

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS 
-  Interesse na melhoria contínua e 
excelência dos cuidados. 
- Espaço reservado à realização de 
procedimentos invasivos com 
funcionamento diário e atendimento a 
múltiplas crianças/jovens. 

 
 

FRAQUEZAS 
-  Alteração da dinâmica de trabalho e de 
infraestruturas devido à pandemia da 
Covid-19. 
- Elevada carga de trabalho. 
- Redução de número de elementos na 
equipa 
 

 

OPORTUNIDADES 
-  Implememtação da RV no controlo da 
dor e da ansiedade da criança/jovem na 
consulta externa de pediatria. 
-  Sessão de formação em serviço acerca 
desta temática.  

AMEAÇAS 
-  Políticas administrativas/gestão. 
-Fatores económicos/compra do 
equipamento. 
- Preocupação com controlo de 
infeção/Covid-19 

Análise SWOT 
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Figura 3 - Análise SWOT internamento de pediatria 

 

Todas as informações reunidas em contexto clínico foram ao encontro do 

diagnóstico inicial formulado através da pesquisa da literatura. O controlo da dor 

representa uma preocupação dos enfermeiros, a sua gestão faz parte das suas 

competências. 

De realçar que a RV não se encontra disponível nos contextos de estágio e que a 

grande maioria dos profissionais de saúde não tinha conhecimento da sua existência 

nem de como a aplicar no controlo da dor na prática clínica. 

 

 

 

 

FORÇAS 
-  Interesse na melhoria contínua e excelência 
dos cuidados. 
- Incentivo por parte da chefia à formação e 
introdução/partilha de ideias inovadoras.  

 
FRAQUEZAS 

-  Alteração da dinâmica de trabalho e de 
infraestruturas devido à pandemia da Covid-
19. 
- Elevada carga de trabalho/alteração da 
dinâmica de trabalho com deslocação de 
enfermeiros para outros serviços. 
- Cansaço e frustração por parte de alguns 
profissionais. 
 

 

OPORTUNIDADES 
-  Implememtação da RV no controlo da dor e 
da ansiedade da criança/jovem, no 
internamento de pediatria. 
-  Sessão de formação em serviço acerca desta 
temática.  

AMEAÇAS 
-  Políticas administrativas/gestão. 
-Fatores económicos/compra do equipamento. 
- Preocupação com controlo de infeção/Covid-
19 

Análise SWOT 
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2.1.2 Definição dos objetivos 

Os objetivos podem incluir diferentes níveis - gerais e específicos, estes são 

"representações antecipadoras centradas na ação a realizar" (Ruivo et al., 2010, p.18). 

Os objetivos gerais normalmente estão relacionados com competências amplas e 

complexas, enquanto os objetivos específicos são o "resultado da subdivisão de um 

objetivo geral em aprendizagens mais elementares"(Ruivo et al., 2010, p.18). 

Foi definido como objetivo geral para este projeto:  

 Promover a implementação de uma técnica de distração inovadora para o 

controlo da dor e ansiedade na criança/jovem. 

Delinearam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as necessidades de cada contexto de estágio clínico e verificar a 

sua convergência com a evidência científica.  

 Desenvolver um guia de atuação para a implementação da RV no controlo 

da dor e ansiedade da criança/jovem na prática clínica. 

 

 

2.1.3 Planeamento  

O planeamento consiste na terceira fase do projeto, sendo delineadas as atividades a 

desenvolver, os recursos necessários (Apêndice I) e construído o cronograma do projeto 

(Apêndice II), onde serão determinadas as datas de início e fim das várias etapas. As 

atividades definidas estão diretamente relacionadas com os objetivos previamente deli-

neados, e são elementos do projeto que têm duração, custo e recursos bem definidos. 

Como exemplos de atividades podem ser realizados folhetos, sessões de educação, pes-

quisa bibliográfica, brain storming, role-play entre outros (Ruivo et al., 2010). 
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Tabela 1 - Objetivos do projeto  

Objetivo geral:  

Promover a implementação de uma técnica de distração inovadora para o controlo da 

dor e ansiedade na criança/jovem. 

Objetivos específicos: Atividades/estratégias a desenvolver: 

Perceber as necessidades de cada contexto 

de estágio clínico e verificar a sua con-

vergência com a evidência científica.  

 

- Reunião informal com enfermeira tutora e 

outros EEESIP, assim como com outros 

profissionais relevantes, para compartilhar 

informação sobre a temática nomeadamen-

te as necessidades do serviço.  

- Observação direta das valências do servi-

ço e das intervenções realizadas pelos 

enfermeiros. 

Desenvolver um guia de atuação para a 

implementação da RV no controlo da dor 

e ansiedade da criança/jovem na prática 

clínica. 

 

- Pesquisa de literatura recente acerca da 

temática e elaboração da scoping review. 

- Reunião com perito em RV. 

 

2.1.4 Execução  

Na execução é colocado em prática, na realidade de cada contexto, tudo o que foi 

planeado previamente. Nesta fase podem ser encontrados problemas uma vez que existe 

uma rutura entre o "real mental" e o "real construído". Podem ser necessárias alterações 

ao planeado que não devem comprometer os objetivos definidos (Ruivo et al., 2010, 

p.23).  

A apresentação do projeto foi realizada às enfermeiras tutoras dos três campos de 

estágio, a parte da equipa multidisciplinar e a alguns dos elementos gestores dos 
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serviços. De forma informal visualizaram-se várias imagens e vídeos elucidativos e 

explicativos da essência do projeto. No primeiro contexto de estágio parte dessa 

informação foi partilhada à equipa de enfermagem numa das suas redes sociais. No 

segundo contexto de estágio o projeto foi apresentado numa reunião com a equipa 

multidisciplinar. No terceiro contexto este foi abordado com a enfermeira tutora.  

De acordo com os objetivos definidos para o projeto foi elaborado um guia para a 

implementação clínica da RV em pediatria. Este guia sofreu alterações no decorrer do 

estágio, sendo “afinado” e melhorado continuamente com base na evidência científica 

proporcionada pela revisão da literatura e realização de uma scoping review, assim 

como pelos contributos prestados pela professora orientadora e entrevista realizada a 

perito na RV (Apêndice III). Para a construção do guia foi utilizada como referência a 

estrutura definida para protocolos nos contextos de estágio (Apêndice IV). 

 

2.1.5 Avaliação  

A avaliação está presente durante toda a execução do projeto e no final do mesmo, 

com a avaliação do processo e produto do projeto. Nas avaliações questiona-se o 

trabalho desenvolvido, sendo que as discussões em grupo com peritos e as reuniões com 

o orientador são formas de operacionalizar a avaliação (Ruivo et al., 2010). A forma e 

as ferramentas usadas devem ser definidas inicialmente e deve-se dar preferência à 

avaliação de cunho qualitativo (Nogueira, 2005 citado por Ruivo et al., 2010).  

Neste projeto foram realizadas avaliações no decorrer da evolução do projeto 

através de reuniões com a professora orientadora, com as enfermeiras tutoras e outros 

EEESIP. Uma avaliação final foi realizada através de reuniões com a professora 

orientadora e com a exposição do guia de implementação clínica que foi discutido, 

ajustado e validado por um perito e pioneiro no estudo e implementação da RV no 

controlo da dor, Dr. Jeffrey Gold. 
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Revela-se imprescindível realçar os inúmeros estudos científicos que comprovam a 

eficácia desta técnica no controlo da dor e ansiedade relativa a procedimentos clínicos, 

assim como da satisfação na sua utilização pelas crianças, pais e profissionais. É de 

extrema importância referir que foi demonstrado interesse por parte dos serviços em 

aplicar este projeto num futuro próximo e torná-lo parte integrante das dinâmicas do 

serviço. Um dos campos de estágio, urgência pediátrica, demonstra particular interesse 

em aplicar uma nova técnica para o controlo da dor mostrando-se disponível para uma 

apresentação formal a toda a equipa. Desta forma este serviço pode tornar-se piloto na 

implementação da RV no departamento de pediatria.     

 

2.1.6 Divulgação dos resultados  

A divulgação dos resultados consiste na partilha com a população em geral e outras 

entidades, dos resultados obtidos com a implementação do projeto, assim como a 

pertinência do mesmo e o caminho percorrido na resolução do problema identificado. 

Esta divulgação fornece "informação científica aos clientes e outros profissionais e 

serve de exemplo para outros serviços e instituições" (Ruivo et al., 2010, p.31). 

A divulgação dos resultados vai proporcionar a partilha do trabalho elaborado e 

fornecer ferramentas que facilitam a reprodução deste projeto em outros contextos 

clínicos, pediátricos ou mesmo em contextos destinados a adultos.  

Esta divulgação realizar-se-á através deste relatório, assim como da publicação do 

artigo científico - Recomendações para a implementação da realidade virtual para 

o controlo da dor num serviço de pediatria (Apêndice V).  
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3. REFLEXÃO ACERCA DAS COMPETÊNCIAS 

DESENVOLVIDAS NO PERCURSO DE ESTÁGIO 

A enfermagem é uma profissão com base científica, cuja evolução e excelência 

depende da investigação e do desenvolvimento de novos saberes. A produção destes 

novos saberes com base científica atual permite orientar a prática clínica, credibilizando 

a profissão e elevando a sua qualidade (Fortin, 2009). Para além da componente 

científica, a enfermagem desenvolve-se e supera-se através do contato com as pessoas, 

quer sejam alvo dos cuidados quer sejam outros profissionais, na prática clínica. 

Segundo Benner (2001) a perícia desenvolve-se em situações da prática real, pelo que 

num contexto de aprendizagem e desenvolvimento de competências profissionais se 

torna indispensável um percurso pelas diferentes áreas de atuação do EEESIP. 

Foi estabelecido um caminho através dos contextos de urgência pediátrica, consulta 

externa de pediatria e internamento de pediatria. Este percurso permitiu o contato com 

diferentes EEESIP e outros profissionais de equipas multidisciplinares. O estágio final 

possibilitou a integração em diferentes dinâmicas organizacionais, a interação com 

diferentes crianças/jovens e suas famílias. Este vasto leque de experiências 

proporcionaram uma oportunidade única de reflexão e enriquecimento.  

As CCEE e CEEEESIP estão descritas em regulamentos publicados em Diário da 

República. 

 

3.1 Competências Comuns ao Enfermeiro Especialista 

As CCEE estão decretadas no Regulamento n.º 140/2019. Estas competências são 

descritas atendendo a quatro domínios (OE, 2019, p.2): 

a) Responsabilidade profissional, ética e legal; 
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b) Melhoria contínua da qualidade; 

c) Gestão dos cuidados; 

d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

A responsabilidade ética e legal acompanha todo o percurso profissional do 

enfermeiro. Durante o estágio final esta responsabilidade foi sempre considerada e todas 

as decisões tomadas regeram-se em princípios, valores e normas deontológicas. O 

código deontológico serviu como guia orientador salientando-se: 

-  o artigo 104º "Do direito ao cuidado" -  "Assegurar a continuidade dos cuidados, 

registando com rigor as observações e as intervenções realizadas" (OE, 2015, p.7).  

A continuidade dos cuidados foi salvaguardada através dos registos em processo 

clínico eletrónico nomeadamente nos serviços de urgência pediátrica e internamento de 

pediatria. Estes registos eram realizados de forma atenta e rigorosa, possibilitando uma 

visão geral do estado clínico da criança e dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem. As observações registadas eram analisadas criticamente de forma a refletir 

sobre eventuais alterações no estado da criança/jovem. No internamento de pediatria 

existe uma folha com os dados mais relevantes acerca de cada criança/jovem e que é 

atualizada em todos os turnos de forma a facilitar a passagem de informação a toda a 

equipa de enfermagem e proporcionar a continuidade de cuidados.   

- o artigo 105.º  "Do dever de informação" - "Informar o indivíduo e a família no que 

respeita aos cuidados de enfermagem" (OE, 2015, p.8).  

A comunicação é uma valência de extrema importância no enfermeiro e representa 

uma ponte para uma relação de empatia e confiança com o alvo de cuidados. Esta 

relação apenas é possível se existir transparência nas ações do enfermeiro e se este 

atender ao direito da criança/jovem e sua família de receberem informações fidedignas 

sobre todos os procedimentos realizados. Durante a formação prática nos três contextos 

de estágio as crianças/jovens de acordo com a sua idade, maturidade e capacidade 
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cognitiva, assim como a sua família receberam informações sobre todos os 

procedimentos realizados, decisões tomadas, medicação administrada e todas as outras 

ações do enfermeiro. 

- Artigo 109.º "Da excelência do exercício" - "Analisar regularmente o trabalho 

efetuado e reconhecer eventuais falhas que mereçam mudança de atitude" (OE, 2015, 

p.10). 

A evolução e aperfeiçoamento apenas é possível através da reflexão crítica sobre o 

desempenho profissional. Em todos os contextos foram realizadas reuniões informais 

com as enfermeiras tutoras em que eram analisadas situações e casos clínicos 

relacionados com as experiências vivenciadas nesse turno e realizada reflexão acerca 

das intervenções e atitudes. 

-    Artigo 110.º "Da humanização dos cuidados" - O enfermeiro tem o dever de "Dar, 

quando presta cuidados, atenção à pessoa como uma totalidade única, inserida numa 

família e numa comunidade"; "Contribuir para criar o ambiente propício ao 

desenvolvimento das potencialidades da pessoa" (OE, 2015, p.10). 

A individualidade de cada criança/jovem e família foi considerada e respeitada. Os 

cuidados prestados atenderam às necessidades de cada criança/jovem de acordo com as 

suas características pessoais e da sua família.  

 Os enfermeiros procuraram atender cada família de acordo com as suas 

particularidades, considerando as mais valias e os pontos mais frágeis. No internamento 

de pediatria foi vivenciada uma experiência de criatividade e de esforço por parte da 

equipa relativamente a uma mãe cujo filho com 12 meses tinha recebido o diagnóstico 

de diabetes mellitus. Esta mãe era muito carinhosa e competente no exercício da 

parentalidade relativa a uma criança anteriormente sem qualquer problema de saúde. 

Por motivos relacionados com o seu historial clínico, a mãe não possuía capacidades 

cognitivas para receber informação relativa à diabetes mellitus como era "padronizada" 

no serviço. Assim foi aberta uma exceção e foi permitido que esta criança tivesse 2 

acompanhantes, a mãe e uma tia, para que a primeira fosse bem-sucedida neste novo 
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desafio da parentalidade. A informação também foi ajustada às necessidades da mãe, e 

com a ajuda da tia esta conseguiu adquirir novas competências necessárias para exercer 

a parentalidade de uma forma eficaz. 

- Artigo 112.º Dos deveres para com outras profissões - O enfermeiro tem o dever de: 

"Trabalhar em articulação com os restantes profissionais de saúde"; "Integrar a equipa 

de saúde, em qualquer serviço em que trabalhe, colaborando, com a responsabilidade 

que lhe é própria, nas decisões sobre a promoção da saúde, a prevenção da doença, o 

tratamento e recuperação, promovendo a qualidade dos serviços" (OE, 2015, p.11). 

Em todos os contextos existiu uma articulação com toda a equipa multidisciplinar. 

De salientar as reuniões semanais existentes na consulta externa de pediatria com a 

equipa multidisciplinar com objetivo de discussão de temas e casos específicos. Esta 

partilha de conhecimentos contribui para a promoção da saúde e favorece a qualidade 

dos serviços prestados. 

O desempenho profissional nos serviços teve em atenção os direitos de cada pessoa, 

estes foram sempre assegurados e respeitados. A privacidade, dignidade e segurança da 

criança/jovem e família foi tida em consideração e garantida. Na consulta externa 

participou-se em consultas de várias especialidades. Na consulta de infeciologia foi 

frequente a partilha de historial clínico e de historial familiar que os pais queriam 

manter reservado devido ao receio de discriminação da comunidade. No início da 

consulta, logo após a apresentação dos profissionais presentes, era assegurada à criança 

e ao seu familiar que a informação partilhada em contexto de consulta não iria ser 

replicada posteriormente fora daquele contexto.    

Relativamente à melhoria contínua da qualidade, esta competência foi desenvolvida 

através da construção de um guia que possibilita a inclusão de uma nova técnica para o 

controlo da dor (RV) no departamento de pediatria possibilitando uma melhoria na 

qualidade dos cuidados prestados.  

Foram também partilhados conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas com as 

equipas, nomeadamente no que diz respeito ao controlo da dor e à diabetes mellitus. No 
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serviço de pediatria estava a ser preparada uma sessão de formação em serviço para 

clarificar e uniformizar as intervenções de enfermagem à criança portadora desta 

patologia.  

Em relação à gestão dos cuidados, o enfermeiro especialista deve otimizar as 

respostas da equipa de saúde e supervisionar as tarefas delegadas de forma a garantir a 

sua qualidade. Deve também adequar o estilo de liderança às necessidades da equipa e 

adequar os recursos à necessidade dos cuidados. Estas competências foram 

desenvolvidas nos três locais de estágio através da delegação de tarefas seja nos pais ou 

em outros profissionais e do seu acompanhamento e observação até se garantir a 

capacidade necessária para a autonomia nas tarefas.  

Quanto ao estilo de liderança e a adequação dos recursos disponíveis, acompanhou-

se durante uma semana na consulta externa de pediatria uma enfermeira que assume 

funções de gestão e foi-me explicada a forma de organizar os horários de trabalho assim 

como o mapa de distribuição de profissionais por gabinetes de consultas. Também foi 

explicado o processo burocrático para a realização de exames que carecem de um 

consentimento especial da administração do hospital, assim como questões relacionadas 

com a organização das consultas e os critérios de seleção de doentes para consulta 

presencial ou telefónica. Aprendeu-se como gerir a marcação de exames, 

nomeadamente as colheitas de sangue e os exames de urossonografia4. Na urgência 

pediátrica acompanhou-se uma enfermeira que assume funções de gestão, foi explicado 

como garantir um aprovisionamento de material necessário para os cuidados e se 

necessário como realizar uma requisição de material através do aplicativo GHAF5. 

No domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, foi realizada 

partilha de informações atuais com as equipas da urgência pediátrica e internamento de 

pediatria nomeadamente durante os momentos de reunião e reflexão aquando da 

passagem de turno. A prática clínica foi suportada na investigação e no conhecimento 

desenvolvido durante as unidades curriculares teóricas do mestrado e durante o 

                                                           
4 Urossonografia  - técnica para avaliação da árvore excretora renal através da utilização de um 

líquido de contraste vesical e avaliação com recurso a ecografia.  
5
 GHAF- Gestão Hospitalar Armazém e Farmácia 
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desenvolvimento do estágio. O desenvolvimento do artigo científico - scoping review 

assim como de pesquisa científica para a construção do relatório contribuíram para me 

tornar um agente ativo no campo da investigação.  

As experiências vividas nos campos de estágio foram enriquecedoras para o 

processo formativo e imprescindíveis para o desenvolvimento de competências comuns 

ao enfermeiro especialista. Não poderia descrever todas as oportunidades vivenciadas 

na prática clínica e, portanto, apenas relatei algumas experiências exemplificativas. Em 

suma acrescenta-se que a experiência foi positiva e sem dúvida que as competências 

comuns ao enfermeiro especialista foram desenvolvidas e adquiridas.     

 

3.2 Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

 
O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, recorre a 

um modelo conceptual centrado na criança e família e considera este binómio o alvo dos 

seus cuidados (OE, 2018). 

De acordo com o Regulamento nº 422/2018 onde são expostas as competências do 

EEESIP, está descrito que este: 

a) "Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde", 

 b) "Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade"  

 c) "Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 

desenvolvimento da criança e do jovem" (OE, 2018).   

Os contextos selecionados para a realização do estágio final consistem em locais de 

excelência para desenvolver estas competências, uma vez que são serviços exclusivos 
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de prestação de cuidados à criança/jovem e família. As equipas são constituídas por 

enfermeiros com largos anos de experiência em cuidados à criança e vários EEESIP. No 

caso das enfermeiras tutoras da urgência pediátrica e da consulta externa de pediatria 

tinham experiência em outras áreas de atendimento pediátrico, internamento e 

neonatologia respetivamente. 

O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica assiste a 

criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde. Durante os contextos de 

estágio, nomeadamente internamento de pediatria, foi possível implementar e gerir, em 

parceria, planos de saúde promotores da parentalidade. Neste contexto pela duração do 

internamento da criança/jovem e família é possível estabelecer uma relação próxima e 

de empatia propícia à promoção da parentalidade, da capacidade para gerir o regime 

terapêutico e a situação de saúde/doença, assim como da otimização da saúde. No 

serviço de internamento foram admitidas várias crianças com diagnóstico de diabetes 

mellitus inaugural. Este diagnóstico vai provocar perturbação no exercício da 

parentalidade, acompanhado de alterações significativas nos hábitos da família e por 

vezes uma mudança de papéis. O desempenho da equipa e as competências do EEESIP 

são fundamentais para esta transição, para a aceitação da nova realidade e para a 

aquisição de novas habilidades. Os cuidados prestados pelos enfermeiros foram 

essenciais para a otimização da saúde destas crianças e das suas famílias.  

A competência relativa à maximização da saúde da criança/jovem e família 

pressupõe um diagnóstico e intervenção precoce nas doenças comuns e nas situações de 

risco. Esta competência foi aperfeiçoada essencialmente no primeiro contexto de estágio 

- urgência pediátrica. Este serviço representa "a porta de entrada do hospital" e é neste 

local que se realiza o primeiro contacto das crianças/jovens e família com os cuidados 

de saúde. O enfermeiro é a primeira pessoa a realizar uma observação da criança/jovem 

e da dinâmica familiar. Na urgência pediátrica tive oportunidade de conhecer e aplicar a 

triagem de Manchester, com a ajuda e supervisão da enfermeira tutora uma vez que não 

tenho formação, que é obrigatória, para realizar esta triagem autonomamente. A triagem 

representa um momento chave e de extrema relevância para diagnosticar possíveis 

situações de risco extremo ou sinais/sintomas que necessitam de intervenção célere. 
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Durante este estágio foram várias vezes observadas crianças com diagnóstico de torção 

do testículo que exige resposta e intervenção rápida para evitar complicações futuras 

para a criança. 

O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, cuida da 

criança/jovem e família nas situações de especial complexidade. Durante o estágio na 

urgência pediátrica foi realizado um turno no hospital de dia onde existiu a 

oportunidade de observar a prestação de cuidados a uma criança com doença 

oncológica, nomeadamente a administração de quimioterapia e as intervenções dirigidas 

à criança portadora de cateter totalmente implantado. No serviço de internamento foram 

prestados cuidados a crianças com doença crónica e portadoras de 

deficiência/incapacidade. Durante este estágio permaneceu-se grande parte dos turnos 

responsável pelos cuidados a uma adolescente que após paragem cardíaca e consequente 

anoxia cerebral ficou com graves sequelas motoras e cognitivas. Esta adolescente era 

dependente em grau elevado em todas as atividades da vida diária e necessitava de 

cuidados diferenciados.  

Na consulta externa de pediatria os cuidados são organizados por especialidade: 

pediatria, infeciologia, nefrologia, neonatologia, desenvolvimento, endocrinologia, 

oftalmologia, obesidade, gastroenterologia. Nestas consultas teve-se contato com 

crianças em situações de especial complexidade, como por exemplo atrasos de 

desenvolvimento decorrentes da prematuridade. De salientar que neste contexto de 

estágio observou-se e participou-se na realização de um exame denominado de 

urossonografia. A instituição hospitalar onde foi realizado o estágio final é pioneira na 

realização deste exame. Cooperou-se nas consultas de nefrologia onde o tema da 

enurese noturna foi abordado diversas vezes. Foram prestados esclarecimentos aos pais 

e recorreu-se a estratégias como um diário e calendário de registo das ocorrências de 

enurese para posterior reflexão e avaliação. 

O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica faz a gestão 

da dor e do bem-estar da criança/jovem. Esta competência foi desenvolvida no estágio, 

na realização do guia para implementação clínica da RV e através da investigação e 
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construção do artigo científico. Nos contextos de estágio foi observada uma 

preocupação com a gestão e controlo da dor. São essencialmente utilizados recursos 

como a televisão e o telemóvel, a presença dos pais e as técnicas farmacológicas. Nas 

crianças mais pequenas, nomeadamente recém-nascidos foram utilizadas técnicas não 

farmacológicas como a contenção, amamentação, sucção não nutritiva e sacarose. 

O EEESIP presta cuidados de acordo com as necessidades inerentes ao ciclo de 

vida e de desenvolvimento da criança/jovem. Durante o estágio foram prestados 

cuidados a crianças e jovens de diferentes idades. A vinculação foi promovida 

nomeadamente no serviço de urgência e de internamento de pediatria pela possibilidade 

e incentivo na presença durante todo o internamento de um dos pais, maioritariamente a 

mãe, junto à criança.  

A comunicação com a criança/jovem e família foi desenvolvida e aperfeiçoada nos 

contextos de estágio. A oportunidade de desenvolver esta competência foi possível pelo 

contacto com várias crianças de diferentes idades, estádios de desenvolvimento, 

personalidades e culturas.  

A consulta externa foi um local de estágio importante para o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a promoção do crescimento e desenvolvimento infantil. 

A consulta de neonatologia teve um papel incontestável nesta aquisição de 

competências uma vez que proporcionou a oportunidade de utilizar diversas ferramentas 

para avaliar o desenvolvimento infantil, nomeadamente a escala de desenvolvimento 

infantil de Mary Sheridan. Em consultas de outras especialidades também era utilizada 

esta escala, se aplicável, assim como os registos dos dados antropométricos e análise 

dos mesmos de modo a identificar possíveis desvios ao desejável para uma evolução 

saudável da criança. No entanto salienta-se a consulta de neonatologia pela importância 

extrema que este seguimento representa para o crescimento e desenvolvimentos dos 

prematuros, assim como para o diagnóstico e encaminhamento precoce de situações 

potenciadoras de doença na criança. Algumas destas crianças por apresentarem sinais de 

alarme eram encaminhados para a consulta de desenvolvimento de forma a potencializar 

e otimizar a sua saúde. 
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Relativamente à promoção da autoestima do adolescente e a sua autodeterminação 

nas escolhas em saúde, realça-se as consultas de obesidade. Nestas consultas a maior 

parte do alvo de cuidados eram adolescentes. A comunicação, o respeito pela 

individualidade de cada um e a ausência de juízos de valor foi muito importante para a 

transmissão de informação e para estabelecer uma relação de empatia e confiança que 

permitisse a estes jovens comunicarem honestamente com os profissionais de saúde. 

Nesta consulta foram apresentadas e aconselhadas várias opções, recomendadas pelas 

entidades peritas em saúde, potenciadoras da saúde e bem-estar dos jovens. A família é 

muito importante neste processo de modificação de comportamentos e, portanto, 

também representa um alvo dos cuidados dos profissionais. 

As CEEEESIP foram adquiridas com sucesso devido às experiências ricas e 

variadas proporcionadas por cada um dos contextos de estágio. A experiência e 

profissionalismo de cada uma das equipas, assim como a disponibilidade de cada uma 

das tutoras foram determinantes para a aquisição destas competências.     

 

3.3 Competências do Mestre em Enfermagem 

As competências de Mestre encontram-se contempladas em Diário da República 

Nº176, 1ª série, de 13 de setembro de 2016 no seu artigo 15º , na página 16. Neste 

documento está descrito que o Grau de Mestre é atribuído aos que demonstrem:  

" a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

i) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os 

desenvolva e aprofunde;  

ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 

originais, em muitos casos em contexto de investigação";  
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" b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 

resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo";  

" c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais 

que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem"; 

" d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios 

a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e 

sem ambiguidades";  

" e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo". 

O desenvolvimento do projeto através da metodologia de projeto, permitiu adquirir 

novas competências, tais como o desenvolvimento da capacidade de realizar pesquisa 

científica e utilizar a informação na prática clínica, assim como da realização de um 

projeto inovador. Permitiu também o desenvolvimento de habilidades de comunicação 

através de reuniões e exposição de ideias a outros profissionais e peritos na área da RV. 

Proporcionou o desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo sobre a prática clínica e 

as intervenções de enfermagem, nomeadamente no que à temática do controlo da dor 

pediátrica diz respeito. Facilitou o aprofundamento de conhecimentos adquiridos em 

contexto teórico e permitiu a sua projeção para a prática, fomentando a melhoria dos 

cuidados. 

A pesquisa em bases de dados científicas e aplicação do método científico para a 

construção de uma scoping review tendo como tema central a implementação da RV 

para o controlo da dor em contexto clínico pediátrico, permitiu aprofundar 

conhecimentos adquiridos anteriormente em contexto teórico. A realização do artigo 

científico assim como a elaboração do relatório facilitou o desenvolvimento da 

capacidade de comunicar, conhecimentos e raciocínios de uma forma clara e objetiva. 
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As competências adquiridas em contexto de estágio são imprescindíveis no EEESIP 

assim como no ME. As capacidades, conhecimentos e experiências vivenciadas vão 

acompanhar a vida profissional. Este percurso e aprendizagem proporcionados pelo 

mestrado vai continuar a evocar no futuro a necessidade de melhoria, reflexão e 

superação constante que deve fazer parte das características do enfermeiro.  
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CONCLUSÃO 

A dor é descrita na circular normativa n º 9 de 2003 como 5º sinal vital, o que 

sublinha a sua importância nos cuidados de saúde (DGS, 2003).  No entanto esta 

continua a ser desvalorizada e tratada de uma forma pouco eficaz (OE, 2013). 

A preocupação com a dor causada pelos cuidados de saúde e situação de doença, e 

a sua prevenção e controlo faz parte das competências dos enfermeiros. O seu eficaz 

controlo oferece uma oportunidade única para estes profissionais demonstrarem o seu 

impacto nos resultados clínicos desejáveis, organizacionais e financeiros, assim como a 

sua relevância nas políticas de custo-eficácia e no sistema de saúde (OE, 2007).  

O controlo da dor é um direito que assiste a todos os indivíduos e representa um 

dever dos profissionais de saúde. A sua prevenção e controlo contribui amplamente para 

a humanização dos cuidados. As crianças pela sua vulnerabilidade necessitam de uma 

atenção mais exímia no que ao controlo da dor diz respeito. Entidades como a OE e a 

DGS emitiram documentos direcionados para a prevenção da dor pediátrica e este 

direito está retratado na carta da criança hospitalizada, no seu 4º artigo onde é declarado 

que "as agressões físicas e emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo" (IAC, 

2009, p.18).     

De acordo com as competências definidas no regulamento nº 422/2018, o EEESIP 

"Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para o alívio da 

dor" (OE, 2018, p.2). A RV é um exemplo de intervenção eficaz no controlo da dor. 

A RV proporciona uma distração do procedimento doloroso ou estímulo 

ameaçador, "mundo real", e concentra a atividade sensorial em estímulos agradáveis 

proporcionados pelo "mundo virtual". Esta distração e alheamento da realidade vai 

permitir uma diminuição da ansiedade e da intensidade da dor. A RV além de contribuir 
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para o controlo da dor, permite uma sensação de bem-estar e de diversão na 

criança/jovem. 

A importância desta temática e a forte evidência científica que suporta a eficácia da 

RV como técnica não farmacológica de controlo da dor, a par com o seu 

desconhecimento e pouca divulgação nos profissionais de saúde, impulsionaram o 

desenvolvimento de um projeto com vista a melhorar e elevar a excelência nos cuidados 

de saúde. Este projeto desenvolveu-se recorrendo à metodologia de projeto. Esta 

metodologia centra-se num problema real e sentido, que é identificado e para o qual são 

traçadas e implementadas estratégias que visam contribuir para a resolução do problema 

identificado (Ruivo, Ferrito, & Nunes, 2010). 

O projeto desenvolvido culminou com a apresentação de um guia para a 

implementação da Realidade Virtual em contexto clínico.    

Atendendo a que a perícia se desenvolve em situações da prática real (Benner, 

2001), e que os objetivos para o Estágio Final incluíam o desenvolvimento de 

competências CEE, específicas do EEESIP e CME foi essencial a aprendizagem e 

oportunidades proporcionadas pelos contextos de estágio - urgência pediátrica, consulta 

externa de pediatria e internamento de pediatria. A oportunidade de interagir com 

crianças de várias idades, com diferentes famílias, contactar com crianças portadoras de 

diversas patologias e diferentes equipas multidisciplinares e a possibilidade de 

operacionalizar o conhecimento adquirido em sala de aula, foi muito positivo para a 

aprendizagem e desenvolvimento destas competências. 

Em suma refere-se que este relatório permitiu refletir sobre a componente prática 

dos cuidados, sobre as mais valias proporcionadas por cada contexto, assim como o 

percurso necessário ao desenvolvimento das competências CEE, EEESIP e Mestre em 

enfermagem. Os objetivos propostos para este relatório foram assim atingidos com 

sucesso.   

Algumas limitações foram identificadas nomeadamente no que diz respeito ao 

projeto. A informação existente acerca da implementação clínica da RV é escassa e o 
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custo do equipamento poder representar uma dificuldade para a sua implementação. 

Outra possível contrariedade estará relacionada com a limpeza e desinfeção do 

equipamento, no entanto a reunião com o perito em RV ajudou a solucionar esta questão 

com a sugestão de aquisição de uma Cleanbox6. 

A descrição e apresentação do projeto evidencia o trabalho de investigação 

realizado, que culmina na apresentação de um guia de implementação clínica da RV 

para controlo da dor e ansiedade da criança. Esta exposição permite que este possa ser 

reproduzido no futuro em qualquer contexto clínico, contribuindo para diminuir a dor e 

impulsionar o bem-estar das crianças/jovens, fomentando o seu conforto e a confiança 

nos serviços de saúde. Os enfermeiros dos contextos clínicos mostraram interesse em 

implementar a RV no controlo da dor e um dos contextos poderá funcionar como 

serviço piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Cleanbox technology - aparelho para descontaminação de material de uso frequente através de 

tecnologia com luz UVC. 
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APÊNDICE I 

Planeamento do projeto de intervenção 

 

 



 

60 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

Planeamento do Projeto de Intervenção 

Objetivo geral:  

- Promover a implementação de uma técnica de distração inovadora para o controlo da dor e ansiedade na criança/jovem. 

Objetivos específicos Atividades a desenvolver 
Recursos Indicadores de 

Avaliação Humanos Materiais 

- Identificar as necessidades 

de cada contexto de estágio 

clínico e verificar a sua 

convergência com os acha-

dos dos estudos.  

 

- Reunião informal com 

enfermeira tutora e outros 

EEESIP, assim como com 

outros profissionais relevan-

tes, para compartilhar infor-

mação sobre a temática 

nomeadamente as necessida-

des do serviço.  

- Observação direta das 

valências do serviço e das 

intervenções realizadas pelos 

- Enfermeira 

- Enfermeiro tutor 

- Professor orientador 

- Pais/cuidadores 

- Criança/jovem 

- Material 

informático 

- Normas/ 

protocolos/ diretrizes 

dos serviços  

- Reuniões com 

enfermeiro tutor e 

professor orientador. 

- Auscultação dos 

EEESIP. 
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enfermeiros. 

- Desenvolver um 

instrumento com 

recomendações práticas 

para a implementação 

clínica da realidade virtual 

no controlo da dor e 

ansiedade da criança/jovem. 

- Pesquisa de literatura recente 

acerca da temática e 

elaboração da scoping review. 

- Reunião com perito em RV. 

- Enfermeira 

- Professor orientador 

- Perito  

- Material 

informático 

 

- Reuniões com 

professor. 

- Reunião com perito 

(Apêndice III). 
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Cronograma do Projeto 
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Cronograma do projeto 

 

 

 Ano/mês 

 
Etapas da metodologia 

2020 2021 

Novembro dezembro Janeiro fevereiro março abril maio junho 

Pesquisa Bibliográfica   

Diagnóstico da Situação         

Definição dos Objetivos        

Planeamento        

Execução      

Avaliação         

Elaboração do Relatório Final         

Avaliação Contínua 
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APÊNDICE III 

Apresentação para reunião com perito - Dr. Jeffrey Gold 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

  

  

 



 
 

66 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

 



 
 

67 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

 

 



 
 

68 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 



 
 

69 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

A Realidade Virtual no controlo da dor e ansiedade da criança/jovem: contributos do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica/Relatório de Estágio   

|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 

Guia para implementação da realidade virtual    
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I.  DEFINIÇÃO 

A Realidade Virtual é um recurso tecnológico que pode ser usado como uma 

técnica de distração de forma a minimizar o stress, medo e ansiedade da criança relativo 

aos cuidados de saúde. Esta permite ao usuário ser transportado para uma realidade 

diferente da qual este está inserido, isto é, através de um aparelho usado para este efeito 

a criança pode navegar em ambientes virtuais com visão tridimensional, o que vai 

afastá-la, através da distração, dos seus sentidos reais. A realidade virtual como terapia 

não farmacológica é um recurso que modula a atividade cerebral, modificando a forma 

como a criança interpreta a dor aguda, substituindo o foco de atenção (distração) 

durante a realização de procedimentos dolorosos. 

Porquê a realidade virtual? 

 A evidência científica, através de vários estudos científicos, comprova a sua eficá-

cia no controlo da dor. 

 Esta é uma técnica de distração relativamente nova e pode ser mais eficaz do que os 

métodos tradicionais. 

 As crianças estão familiarizadas com a tecnologia, na sua maioria gostam de equi-

pamentos tecnológicos e inovadores e usam-nos frequentemente. 

Guia para a implementação clínica da realidade virtual no controlo da dor e 
ansiedade 

Departamento de Pediatria 

Urgência de pediatria/Hospital de Dia 
Consulta externa de Pediatria 

Internamento de Pediatria 
 

Autores: 

Local: 

Data: 
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 É possível para a criança/jovem relaxar e divertir-se durante os procedimentos 

médicos. 

 

II. OBJECTIVO 

- Promover a implementação da realidade virtual como técnica não farmacológica de 

controlo da dor, assim como de diminuição da ansiedade relativa às intervenções 

realizadas nos cuidados de saúde. 

 

III. INFORMAÇÕES GERAIS 

A distração é frequentemente utilizada como estratégia de coping para a gestão do 

stress e da dor inerentes a procedimentos de saúde. É prática dos cuidados de 

enfermagem a utilização de diferentes tipos de distração em função da idade, gostos e 

preferências das crianças. A utilização da distração fundamenta-se no facto da perceção 

da dor ter uma componente psicológica importante, na medida em que a quantidade de 

atenção dirigida para o estímulo doloroso modula a perceção da dor. O mecanismo 

analgésico da realidade virtual parece relacionar-se com o facto de os recursos de 

atenção do indivíduo estarem ocupados com o ambiente virtual e retirados da 

experiência dolorosa provocada pelos procedimentos a que são expostos. 

Para que os conteúdos visuais potencializem a distração/imersão da criança numa 

outra realidade devem ser considerados alguns pontos: o potencial de interatividade, o 

conteúdo deve ser adequado a cada faixa etária, a qualidade da imagem que não deve ter 

distorções nem atrasos. 

o Vídeo elucidativo: https://youtu.be/IJfMRvh-zuQ 
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IV RECOMENDAÇÃO 1 - quanto à idade: 

Esta técnica pode ser utilizada com segurança em crianças/jovens de qualquer 

idade desde que seja possível colocar/adaptar o headset à sua cabeça. É de realçar, 

porém que a maioria dos estudos científicos são realizados em crianças com idade 

superior a 6 anos.    

 

V RECOMENDAÇÃO 2 - quanto ao tipo de procedimento doloroso: 

A realidade virtual como técnica de distração pode ser utilizada durante a 

realização de inúmeros procedimentos dolorosos: 

- Procedimentos com agulhas (colheita de sangue, punção venosa, punção lombar); 

- Tratamento de feridas/queimaduras; 

- Outros tratamentos potenciadores de causar dor e/ou ansiedade. 

 

VI CONTRAINDICAÇÕES: 

- Enjoo ou náuseas severas; 

- Problemas neurológicos, como convulsões não controladas; 

- Défice cognitivo grave; 

- Problemas vestíbulo-oculares. 

De realçar que a realidade virtual não tem efeitos adversos significativos e que em 

casos relativamente raros podem ser observados enjoos ou náuseas que revertem 

rapidamente com a remoção do headset. 
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VII RECOMENDAÇÃO 3 - controlo de infeção 

 

Importante não esquecer a limpeza e desinfeção do equipamento.  

Sugestão: CLEANBOX (https://cleanboxtech.com/)  

o Vídeo exemplificativo - https://youtu.be/eOqyYYy_hRA 

 

 

Imagem 1 - Cleanbox  

- Ou limpeza e desinfeção com produtos recomendados de todos os componentes 

utilizados para a RV. 

VIII REQUISITOS PRÁTICOS - hardware 

 

Imagem 2 - Óculos de RV com telemóvel acoplado 
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Imagem 3 - Óculos de RV autónomos 

 

O hardware é composto pela peça mais importante para a utilização da realidade 

virtual, o headset. Este pode ser autónomo, dependente de um computador ou 

constituído por 2 peças (óculos e telemóvel).O útlimo tem uma capacidade mais 

limitada em proporcionar imersão no utilizador mas económicamente é mais acessível. 

 

 

IX REQUISITOS PRÁTICOS - software 

Os estudos evidenciam que as crianças mais pequenas preferem aplicações 

simples de realidade virtual associada a desenhos animados, já os adolescentes preferem 

aplicações mais complexas com jogos interativos. 

Existem vários aplicativos que podem ser usados para o procedimento com a 

realidade virtual. Alguns que são mais complexos e interativos são aplicativos pagos. 

Outros aplicativos são gratuitos e pode ser realizado o download dos mesmos sem 

qualquer custo. No entanto devem ser selecionados cuidadosamente devido à 

compatibilidade com apenas alguns dispositivos (ter em atenção o dispositivo - marca e 

modelo do equipamento móvel). 
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X CONSIDERAÇÕES PARA A EXECUÇÃO 

- Antes do início do procedimento da realidade virtual assegurar que a criança e pais 

recebem informação e explicação acerca deste procedimento. Assegurar também que a 

criança/jovem e pais estão esclarecidos acerca do procedimento doloroso e confirmar o 

consentimento acerca do uso da realidade virtual. 

- Proporcionar à criança, se possível e aplicável, a oportunidade de escolher o vídeo de 

realidade virtual a reproduzir. 

- Colocar os óculos da realidade virtual e assegurar que estes servem e estão seguros na 

cabeça da criança. Iniciar o vídeo e deixar a criança imergir no mesmo antes do início 

do procedimento doloroso. 

- Verificar se a criança/jovem não apresenta efeitos colaterais, como por exemplo enjoo 

ou náusea durante a visualização do vídeo/aplicativo da realidade virtual. Se a 

criança/jovem apresentar sintomatologia remover de imediato o equipamento. 

- No final do procedimento doloroso a criança/jovem pode continuar com o vídeo até ao 

seu final ou durante mais alguns minutos no caso de um aplicativo com jogo interativo. 

Deve ser monitorizada e registada a dor através das escalas apropriadas a cada 

criança/jovem e na existência de efeitos colaterais estes devem ser igualmente 

registados. 

 

 

XI RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO 

O equipamento deve ser guardado em local seguro, fechado e apenas acessível aos 

profissionais do serviço. Poderá ser selecionado um elemento da equipa para ficar 

responsável pelo equipamento. Este deve ser testado frequentemente de forma assegurar 

o seu bom funcionamento e disponibilidade para ser utilizado sempre que necessário. 
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APÊNDICE V 

Resumo da Scoping Review 

 Recomendações para a implementação da realidade virtual para o controle da dor num 
serviço de pediatria 
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RESUMO 

 
Contexto – A dor deve representar um foco importante da atenção dos profissionais de 

saúde. O seu controlo está intimamente relacionado com a crescente humanização dos 

cuidados. A realidade virtual é uma das técnicas de distração mais eficaz no controle da 

dor em crianças de várias idades e em vários procedimentos dolorosos. Existem vários 

estudos acerca da sua eficácia, dos vários equipamentos e softwares utilizados, nos mais 

variados procedimentos dolorosos. Porém indicações objetivas com vista à sua 

aplicação clínica ainda constituem uma zona cinzenta da literatura. 

Objetivo – Mapear a existência de evidência na literatura de fatores preponderantes 

para a implementação da realidade virtual no controle da dor em pacientes pediátricos 

em contexto clínico. Identificar o intervalo de idades em contexto de pediatria para a 

utilização da realidade virtual, as indicações e contraindicações da realidade virtual e o 

tipo de hardware e software mais utilizado.  

Método de revisão – Scoping review com base nos princípios preconizados pelo 

Joanna Briggs Institute. 

Apresentação e discussão dos resultados – Foram incluídos 16 estudos nesta revisão. 

A população oscilou entre crianças e jovens com idades compreendidas entre os 2 

meses e os 19 anos submetidos a procedimentos dolorosos. Verificou-se que a realidade 

virtual é eficaz no controlo da dor provocada por vários procedimentos e que os efeitos 

secundários são muito raros. Existem várias aplicações para proporcionar um ambiente 

virtual à criança e desta forma afastá-la do procedimento doloroso. Existem também 

vários modelos e diferentes tipos de hardware. Os mais usados pela sua simplicidade e 

pelo preço mais reduzido são os óculos aos quais se pode acoplar o telemóvel que vai 

fornecer a experiência da realidade virtual.   

Conclusão – A realidade virtual é um método não farmacológico eficaz no controle da 

dor. A sua utilização é relativamente simples, serve à maioria das crianças e é um 

recurso valioso em diversos procedimentos dolorosos, não apresentando efeitos 
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adversos significativos. Mais estudos devem ser realizados tendo como objetivo central 

a implementação clínica desta técnica nos serviços de saúde, bem como as possíveis 

formas de evitar a proliferação de doenças infeciosas pela utilização do material por 

várias crianças. 

 

Palavras-chave – realidade virtual, prática clínica, controle da dor, pediatria 


