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“Learn your theories as well as you can but put them aside 
when you touch the miracle of the living soul.” 

(Carl Jung, 1928) 
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RESUMO  

 

Título: A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

O Traumatismo Crânio Encefálico é considerado uma das principais causas de mortalidade e 

morbilidade nas crianças. O Enfermeiro Especialista tem o dever de intervir não só para cuidar da 

criança, mas para prevenir esta lesão. 

Deste modo, seguindo a temática do projeto e integrando a linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de Vida”, foram desenvolvidas atividades que orientassem a atuação do enfermeiro em 

contexto de emergência e em torno da prevenção dos Traumatismos Crânio Encefálico, consoante 

a idade da criança, junto de crianças/jovens, pais e enfermeiros.  

O presente relatório pretende dar a conhecer as atividades desenvolvidas em cada contexto de 

estágio que vão ao encontro da aquisição e desenvolvimento de competências comuns e específicas 

de mestre e Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

Ao elaborar o relatório foi permitida a reflexão sobre o percurso de aprendizagens realizado, sendo 

descrito o percurso teórico e prático que colmatou com o desenvolvimento e aquisição das 

competências acima referidas.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Criança, Traumatismo Crânio Encefálico, Atuação do Enfermeiro, Metodologia 

de Projeto, Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  
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ABSTRACT  

 

Title The child with Traumatic Brain Injury: The Role of the Pediatric Nurse 

 

Traumatic Brain Injury is considered one of the main causes of mortality and morbidity in children. 

The nurse specialist can intervene not only to take care of the child, but to prevent this injury. 

Thus, following the theme of the project and integrating the line of research "Safety and Quality 

of Life", activities were developed that guided the work of nurses in an emergency context and 

around the prevention of Traumatic Brain Injuries, depending on the age of the child, with 

children/young people, parents and nurses. 

This report intends to make known the activities developed in each internship context that meet 

the acquisition and development of common and specific competencies of master and nurse 

specialist in Child and Pediatric Health Nursing. 

When preparing the report, it was allowed to reflect on the learning path carried out, being 

described the theoretical and practical path that concluded with the development and acquisition 

of the skills mentioned above. 

 

Keywords: Child, Traumatic Brain Injury, Nurse's Role, Project Methodology, Child and 

Pediatric Health Nursing 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do 4º curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação na Área de Especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, que decorreu no Instituto Politécnico de Beja e tem como objetivo a obtenção do grau 

de Mestre após conclusão de um conjunto organizado de unidade curriculares, estágios de natureza 

profissional e por fim, o presente relatório final de estágio (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de 

setembro). 

O 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação tem o objetivo de assegurar a 

aquisição de uma especialização de natureza profissional, um nível aprofundado de conhecimento 

científico de natureza teórica e prática e das suas implicações na área de estudo, a compreensão e 

resolução de problemas em situações novas, bem como uma sólida formação cultural e técnica, 

pelo que, o mestre em enfermagem deve desenvolver conhecimentos e competências para a 

intervenção especializada num domínio de enfermagem, promover a melhoria da qualidade e dos 

cuidados de saúde, ser capaz de liderar através da governação clínica e contribuir para o 

desenvolvimento da disciplina (AESES, 2016). 

Ao redigir o relatório de estágio é esperado compilar de forma reflexiva as aprendizagens 

que foram adquiridas ao longo do Estágio I e do Estágio Final, que decorreram ao longo do 

segundo e terceiro semestres do curso de Mestrado em Enfermagem acima referido, ao mesmo 

tempo é pretendido elucidar sobre o projeto de intervenção que foi desenvolvido no decorrer dos 

estágios, que também contribuiu para a aquisição de conhecimentos e competências comuns e 

especificas da categoria de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

(EEESIP). 

A linha de investigação escolhida para a área da temática do projeto realizado e 

desenvolvido ao longo dos contextos de estágio foi “Segurança e Qualidade de Vida”, e o título 

do projeto é “A Criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro 

Especialista”. Esta linha de investigação visa a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde ao 

utente. A qualidade em saúde está associada à diminuição de lesões associadas ao cuidado do 

utente (Reis, Martins, & Laguardia, 2013).  
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Com a preocupação crescente sobre a segurança do doente foram criados programas com 

o objetivo de melhorar a qualidade, quer a nível mundial com a Organização Mundial de Saúde 

(Reis, Martins, & Laguardia, 2013), como também a nível nacional, com o Programa Nacional 

para a Segurança do Doente (Ministério da Saúde , 2015). Relativamente à Segurança e Qualidade 

de vida da Criança, a UNICEF aborda os direitos das crianças, e, em Portugal, o Instituto de Apoio 

à Criança zela pelos seus direitos e segurança, incluindo a nível hospitalar. 

Para a concretização do projeto recorremos à metodologia de projeto, metodologia centrada 

na resolução de problemas em contexto real (Ferrito, Nunes, & Ruivo, 2010). 

A escolha do tema do projeto emergiu do nosso interesse pela melhoria da qualidade dos 

cuidados em saúde no contexto onde exercemos funções, e que simultaneamente fosse sentido, 

nos diferentes contextos de estágio como um problema real e com resolução e aplicação prática.  

Para a promoção da segurança e prevenção dos TCE nas crianças, é fundamental a atuação 

do enfermeiro a diferentes níveis e numa abordagem de intervenção precoce. Desta forma, o tema 

de projeto foi adaptado aos diferentes contextos, nomeadamente na área da promoção e prevenção 

de acidentes, através da capacitação tanto de pais como de Enfermeiros, visando a segurança das 

crianças.   

É preciso considerar que, as lesões traumáticas são consideradas um grande problema de 

saúde pública, pois, aproximadamente todos os anos 5,8 milhões de pessoas morrem devido a 

traumatismos diversos ou ficam com alguma incapacidade associada (WHO , 2009). Nos países 

desenvolvidos o Traumatismo Crânio encefálico (TCE) é a principal causa de morte em crianças 

com mais de um ano (Ribeira, Veiros, & Nunes, 2010). 

Tendo como foco as competências de mestre e as competências comuns e especificas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, aplicámos o projeto, como 

referido, nos contextos no Estágio I, em Cuidados de Saúde Primários que decorreu entre 2 de 

novembro de 2020 a 11 de dezembro de 2020 e no Estágio Final que decorreu entre 18 de janeiro 

e 28 de maio de 2021, em três diferentes contextos, cada um dividido em 6 semanas, no Serviço 

de Urgência Pediátrica, Serviço de Neonatologia e Serviço de Pediatria de Internamento.  
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O presente relatório visa demonstrar o desenvolvimento das competências de Mestre, 

comuns e especificas do EEESIP, para tal, foi definido como objetivo principal, “Desenvolver 

competências na área de especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (ESIP) 

desenvolvendo um projeto de intervenção” e como objetivos específicos, “ Desenvolver 

conhecimentos e competências na prestação de cuidados especializados à população pediátrica”, 

“ Promover a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem”, “Analisar e elaborar uma 

análise reflexiva sobre as competências comuns e especificas adquiridas em cada contexto”, 

“Elaborar um projeto de intervenção que contribua para a melhoria da qualidade dos cuidados de 

enfermagem” (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro). 

O documento encontra-se dividido na presente introdução, onde é apresentada a temática 

do documento, enunciados os objetivos do mestrado e do relatório, o desenvolvimento, dividido 

no enquadramento teórico, onde iremos abordar a teoria de enfermagem que suporta o projeto, um 

breve ponto sobre a temática da segurança e qualidade de vida e sobre o TCE, percurso académico 

de enfermeira generalista a enfermeira especialista, onde iremos refletir sobre o local do Estágio I 

e do Estágio Final, as competências comuns e especificas adquiridas em cada, bem como as 

atividades desenvolvidas, terminando com o projeto de intervenção, utilizando a metodologia de 

projeto para a sua resolução, por fim, na conclusão iremos realizar uma síntese do percurso, 

analisando a obtenção dos objetivos delineados. As referências bibliográficas, os apêndices e 

anexos elaborados no decorrer do trabalho também constam no documento. 

Para a redação do relatório será utilizada a norma APA American Psychological 

Association, sétima edição, e elaborado de acordo com o Acordo Ortográfico.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

No presente capítulo é apresentada a fundamentação teórica em relação à temática que 

serviu de orientação para todo o percurso de estágio, realizada uma breve referência à linha de 

investigação do projeto “Segurança e Qualidade de Vida”, é também explanada a atuação do 

enfermeiro, assim como são definidas as teorias de enfermagem que enquadraram este precurso. 

 

2.1 SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA  

O acesso aos cuidados de saúde de qualidade, em todos os níveis da prestação é um direito 

fulcral do cidadão (Ministério da Saúde , 2015). 

A qualidade em saúde pode, assim, ser definida como o grau em que os cuidados e serviços 

prestados ao utente diminuem a probabilidade de resultados desfavoráveis e aumentam a 

probabilidade de resultados favoráveis, ou seja, reduzem a probabilidade de lesões associadas ao 

cuidado ao utente (Reis, Martins, & Laguardia, 2013). A qualidade dos cuidados não se resume, 

assim, apenas à garantia da sua segurança, pois assenta na pertinência dos cuidados, na segurança, 

na aceitabilidade e acessibilidade e na sua prestação no momento adequado, garantindo a 

continuidade dos cuidados, bem como a sua eficiência e efetividade (Ministério da Saúde, 2015).  

O foco central da segurança do doente é a preocupação com a magnitude da ocorrência de 

eventos adversos, ou seja, lesões ou danos provocados pelos cuidados de saúde, estas lesões estão 

associadas a custos sociais e económicos que podem implicar danos irreversíveis aos doentes e 

famílias (Reis, Martins, & Laguardia, 2013) & (Lima, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à preocupação pelos efeitos adversos 

ocorridos aos doentes, formou em 2004 a World Alliance for Patient Safety, que tem como objetivo 

definir e identificar prioridades na área da segurança do utente a nível mundial. Este programa é 

integrado por diversos países que procuram definir questões prioritárias para a pesquisa na área de 

segurança do utente (Reis, Martins, & Laguardia, 2013).  
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Em Portugal foi criado o Plano Nacional de Saúde vigente entre 2012-2016 que se focou 

na qualidade e segurança dos cuidados prestados ao doente e posteriormente foi criado o Plano 

Nacional para a Segurança dos doentes 2015-2020, que tem como foco uma política pública contra 

os fatores contribuintes para a ocorrência de incidentes de segurança associados à prestação de 

cuidados de saúde e respeita a Recomendação do Conselho da União Europeia de 9 de junho de 

2009 sobre a segurança dos doentes. O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, 

pretender apoiar os gestores e clínicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na aplicação de 

métodos que melhorem a gestão dos riscos associados à prestação de cuidados. (Ministério da 

Saúde, 2015).  

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes deve ser do conhecimento dos 

Enfermeiros e permitir que estes tenham a sua atuação e intervenção junto do doente de acordo 

com as ações nele propostas de forma a melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados prestados.  

A Enfermagem é baseada na evidência, com ética e compromisso profissional, pelo que os 

cuidados prestados são adequados às necessidades dos utentes de forma a alcançar os melhores 

resultados (Rosa, et al., 2015) e sempre visando a segurança dos cuidados. 

Desta forma o Enfermeiro pode ter o papel de facilitador no processo de identificação de 

efeitos adversos, devido à sua atuação junto do utente, ao assumir um papel de chefia, estes 

relatam, comparam e mensuram as situações e as consequências dos efeitos adversos  (Françolin, 

et al., 2015) & (Lima, 2014). 

O Enfermeiro Especialista deve participar e intervir para a melhoria contínua dos cuidados. 

As intervenções de segurança têm como objetivo desenvolver uma ação que previna ou minimize 

os danos causados ao utente. Os profissionais devem estar envolvidos na formação para atuarem 

e colaborarem na mudança de comportamentos para promover uma cultura de segurança e 

cuidados de excelência (Lima, 2014).  
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2.1.1 A criança e a Segurança e Qualidade de Vida  

 

No ponto supracitado foi explorado o significado de qualidade e de segurança e como esta 

se adequa aos cuidados de excelência prestados ao utente bem como a prevenção do erro e qual a 

atuação do Enfermeiro, mas, e em relação à população Pediátrica?  

As medidas do Plano Nacional para a Segurança dos doentes 2015-2020 são facilmente 

aplicáveis à população pediátrica pois visam aumentar a cultura de segurança do ambiente interno, 

aumentar a segurança da comunicação, aumentar a segurança cirúrgica, aumentar a segurança na 

utilização da medicação, assegurar a identificação inequívoca dos doentes, prevenir a ocorrência 

de quedas e de úlceras de pressão, assegurar a prática sistemática de notificação, análise e 

prevenção de incidentes e prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos 

(Ministério da Saúde, 2015), todas estas medidas têm de ser tidas em conta durante a prestação de 

cuidados a uma criança/jovem, contudo nas ações definidas para cada objetivo a população 

pediátrica não tem ações especificas.  

Na Convenção sobre os direitos da Criança, UNICEF, 2019, p. 20, é referido que,   

"Os estados Partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado de 

saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reabilitação. Os Estados Partes zelam 

pela garantia de que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de 

saúde." 

pelo que deve também ser dada atenção à importância dos cuidados de saúde primários e às 

medidas de prevenção, educação para a saúde e diminuição da mortalidade infantil, tendo sempre 

em conta o interesse superior da criança (UNICEF, 2019).  

Foi fundado em 1983 o Instituto de Apoio à Criança, em Portugal que tem como objetivo 

o desenvolvimento integral da criança e a defesa dos seus direitos (IAC, 2021).  

Também na Carta da Criança Hospitalizada, é feita referência ao direito da criança, de 

qualquer idade ou independentemente do seu estado clínico de ter os pais ou cuidadores junto de 
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si, deve ser evitado qualquer exame ou tratamento que não seja indispensável e tanto a criança 

como os pais têm o direito de serem informados sobre o estado clínico para poderem participar em 

todas as decisões relativas aos cuidados de saúde, o ambiente hospitalar deve ir de encontro às 

necessidades da criança, e mirar a sua segurança, a continuidade dos cuidados deve ser assegurada 

e a sua intimidade respeitada (IAC, 1988).  

Apesar de serem enumeradas algumas diferenças especificas à população pediátrica em 

Portugal e na União Europeia estas são as regras de segurança e qualidade a serem aplicadas, no 

Modelo da Parceria de cuidados, em que a criança é definida como um ser dependente que vai 

ganhando independência à medidas que cresce (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020), sendo o 

acompanhamento dos pais fulcral pois a criança não tem noção da necessidade nem da pertinência 

dos cuidados prestados e necessita de ter alguém junto dela que interceda pelos seus direitos.  

Apesar dos dados acerca da segurança da população pediátrica durante o internamento 

serem escassos, a preocupação mantém-se, pois as crianças são mais suscetíveis à ocorrência do 

erro nos cuidados de saúde, devido às suas características anatómicas e fisiológicas, fatores 

extrínsecos, por exemplo a falta de políticas de saúde ou os erros associados à administração de 

terapêutica, e, à complexidade dos cuidados a nível pediátrico (Silva, Garcia, Silva, & Duarte, 

2018) 

Sendo assim qual o papel do EEESIP junto da criança de forma a promover a sua Segurança 

e Qualidade de Vida?  

É parte integrante das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista a melhoria 

contínua da qualidade, segundo a Ordem dos Enfermeiros, 2019, presente no Regulamento nº. 

140/2019, p.4745, 

" As competências do domínio da melhoria contínua da qualidade são as seguintes: 

a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo 

e colaborando em programas de melhoria contínua; garante um ambiente terapêutico e 

seguro" 
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e, são competências especificas do EEESIP, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no 

Regulamento nº 422/2018, p. 19192 3 19194,  

“Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde. Considerando a 

natural dependência da criança, a sua progressiva autonomização e o binómio 

criança/família como alvo do cuidar do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica, estabelece com ambos uma parceria de cuidar promotora da 

otimização da saúde, no sentido da adequação da gestão do regime e da parentalidade. 

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

desenvolvimento da criança e do jovem. Considerando as especificidades e 

exigências desenvolvimentais das etapas desta fase do ciclo vital, responde 

eficazmente promovendo a maximização do potencial de desenvolvimento desde a 

vinculação até à juventude.” 

pelo que, o EEESIP deve intervir de forma a ir ao encontro das competências enunciadas tanto no 

perfil de competências comuns, como no perfil de competências especificas, implementando 

cuidados que visem tanto a melhoria continua da qualidade dos cuidados, mas adequando à criança 

e família que tem perante si e englobando este binómio na prestação de cuidados. 

  O EEESIP deve assim garantir a prestação de cuidados de excelência e atuar de forma a 

evitar o erro/evento adverso e promover a segurança das crianças e famílias ao seu cuidado.  

Em suma, o tema “Segurança e Qualidade de Vida” é vasto no que diz respeito à população 

adulta e escasso na informação para a população pediátrica, mas cabe ao Enfermeiro Especialista 

contornar esta escassez e contribuir para a melhoria continua dos cuidados a implementação de 

medidas que visem a segurança ou o notificar o erro, contribuem para esta melhoria, tanto na 

população adulta como na população pediátrica.  
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2.2 A Criança Com Traumatismo Crânio Encefálico  
 

Considerado como um grave problema de saúde pública, os traumatismos na sua 

generalidade, estão associados a aproximadamente 5,8 milhões de mortes anuais globalmente 

(WHO , 2009).  

O TCE é considerado uma das principais causas de mortalidade e morbilidade a nível 

nacional e mundial, tendo maior incidência na população jovem entre os 5 e os 19 anos (APSI, 

2017) & (Ordem dos Médicos , 2009) & (Wesson & Naik-Mathuria, 2017).  

Tem maior prevalência nas crianças do sexo masculino dada a sua propensão para 

atividades mais ativas ao ar livre e serem considerados mais destemidos e aventureiros (APSI, 

2017) & (Gillooly, 2016) & (Reuter-Rice, Krebs, & Eads, 2016). 

Até três quartos das mortes infantis resultam de uma lesão cerebral provocada por trauma 

(Hockenberry & Wilson, 2015) e, em Portugal a proporção das mortes é de 1 em cada 5 meninos 

e de 1 em cada 9 meninas (European Child Safety Alliance, 2012). Como principais causas 

apontadas estão as atividades desportivas ou recreativas, acidentes de viação, quedas e agressões 

(Downie, Cunningham, & Jafri, 2021).  

Em Portugal, foi feito um estudo numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica, 

onde a maioria das admissões por traumatismos se deviam a crianças com TCE. Também no nosso 

país, num Centro de Reabilitação, a principal causa dos TCE, nas crianças, seguidos em Consulta 

de Reabilitação deviam-se a acidentes de viação seguidos pelas quedas em altura (Cardoso, et al., 

2010) & (Ribeira, Veiros, & Nunes, 2010), acompanhando assim a estatística de outros países.  

Na Austrália, cerca de 90% das admissões no Serviço de Urgência é devido aos TCE 

moderados, em crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 15 anos. Das crianças que 

necessitam de internamento, o sexo masculino é o mais afetado, principalmente meninos com 

menos de 3 anos (Long, et al., 2020).  

Nos Estados Unidos da América (EUA) a concussão é a forma mais comum de TCE na 

população pediátrica, sendo que cerca de meio milhão de crianças com menos de 14 anos recorre 
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ao Serviço de Urgência (Gillooly, 2016), e, anualmente, cerca de 60000 internamentos nos 

serviços de Pediatria são em consequência de um TCE (Downie, Cunningham, & Jafri, 2021).  

O TCE na criança manifesta-se de forma diferente que no adulto. É necessário considerar 

as diferenças anatómicas existentes, bem como os sinais e sintomas ao avaliar a sua gravidade na 

criança (Wesson & Naik-Mathuria, 2017).  

Podemos definir esta lesão como o resultado de uma força mecânica que envolve o couro 

cabeludo, crânio, meninges ou cérebro. A lesão é considerada mais severa consoante a sua força 

de impacto, quando esta é muito grande, os conteúdos intracranianos (cérebro, sangue e líquido 

cefalorraquidiano) podem ser danificados. Na criança pequena o crânio maleável confere alguma 

vantagem, possibilita que muita da energia do impacto seja absorvida, conferindo alguma proteção 

para as estruturas que compõe o crânio (Hockenberry & Wilson, 2015). 

Por outro lado, o tamanho da cabeça e o suporte músculo esquelético imaturo tornam a 

criança vulnerável às lesões de aceleração/desaceleração (Hockenberry & Wilson, 2015), as lesões 

multi-sistémicas tornam-se mais frequentes nas crianças pequenas, porque é absorvida maior 

energia por área, a massa corporal e o tecido adiposo são menores, o tecido conjuntivo tem menos 

elasticidade e os órgãos estão mais próximos estre si (Wesson & Naik-Mathuria, 2017) & (INEM, 

2013). 

Estes traumatismos podem ser divididos em primários e secundários, sendo as lesões 

primárias as concussões, contusão, laceração e fraturas, e, as lesões secundárias as que resultam 

de uma lesão adicional, causadas por exemplo, por hipóxia, pressão de perfusão cerebral ou 

pressão intracraniana (Hockenberry &Wilson, 2015) & (Gomes, et al., 2019) & (European 

Resuscitaion Council, 2015). Nas crianças com menos de 2 anos a vigilância deve ser intensificada 

pois para além da avaliação clínica ser mais complexa, a lesão intracraniana pode ser assintomática 

(Gomes, et al., 2019). 

Podemos classificar o TCE consoante a sua gravidade, com a utilização da Escala de Coma 

de Glasgow (ECG) ou a ECG adaptada à pediatria, que contempla o desenvolvimento infantil das 

crianças mais pequenas, presente no ANEXO I. A ECG avalia a resposta ocular, motora e verbal 

após lesão, classificando assim o grau de consciência e quantifica a gravidade do traumatismo após 
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somatório dos scores de cada parâmetro, o score varia entre 3 e 15, sendo considerado severo 

abaixo de 8, moderado entre 9 e 12 e ligeiro entre 13 e 15, permitindo a adequação dos cuidados, 

consoante esta avaliação (DGS, 2004) & (Reuter-Rice, Krebs, & Eads, 2016).  

Na maioria das crianças a lesão é ligeira, não resultando em lesões cerebrais. Contudo, 

quando considerados severos, podem resultar em incapacidade física e intelectual e complicações, 

por exemplo, epilepsia, problemas comportamentais que resultam em dependência para as 

atividades de vida diárias (Gomes, et al., 2019) & (Kirschen, et al., 2019) & (Long, et al., 2020). 

Tendo definido o que era o TCE, a gravidade das suas lesões, bem como as consequências 

que podem advir, qual a atuação do Enfermeiro Especialista?  

Primordialmente o Enfermeiro Especialista deve estar capacitado para identificar os sinais 

de progressão do TCE, se evolui de ligeiro para moderado ou para severo, deve avaliar o grau de 

consciência, se a criança subitamente ficou agitada, se desenvolveu sinais neurológicos, ou se há 

mudança nos parâmetros vitais. O Enfermeiro é o profissional com competências adequadas e que 

mais tempo despende junto da criança, pelo que deve manter uma vigilância continua 

(Hockenberry & Wilson, 2015). A responsabilidade pela melhoria continua dos cuidados está 

implícita na atuação do EEESIP, sendo que faz parte das competências especificas a maximização 

da saúde da criança/família (Ordem dos Enfermeiros , 2018) e na Convenção sobre os direitos da 

Criança está implícita a responsabilidade e o direito da criança ao acesso aos cuidados de saúde de 

qualidade.  

 

2.2.1 Atuação do Enfermeiro Especialista  

A atuação do EEESIP no que toca ao TCE é deveras importante. A sua atuação não se 

prende apenas no pós-traumatismo, ou seja, na vigilância e na prestação de cuidados em Serviço 

de Urgência ou Internamento, mas na prevenção da ocorrência do traumatismo, de forma a 

capacitar para a fácil identificação do mesmo e agir como promotor da segurança de forma a poder 

evitar estas lesões.  
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Durante a elaboração do presente relatório e da Scoping Review, cuja resumo se encontra 

no APÊNCIDE I, surgiu a oportunidade de estudar mais aprofundadamente esta temática e a 

importância/atuação do Enfermeiro.  

Para elaborar o artigo foi definida como pergunta, “Qual a atuação do Enfermeiro junto da 

criança com traumatismo crânio encefálico?”, tendo sido definido como sub-perguntas “Qual a 

atuação do Enfermeiro a nível hospitalar?” e “Qual a atuação do Enfermeiro na saúde escolar”. 

A questão foi definida recorrendo ao acrónimo PCC (população, conceito e contexto), em 

que, P – crianças com idade entre os 0 e os 18 anos, C – crianças com traumatismo crânio 

encefálico (ligeiro, moderado ou grave), e, C – meio hospitalar e comunidade, considerando como 

critérios de inclusão, estudos qualitativos e quantitativos, artigos primários e revisões sistemáticas 

da literatura, artigos com texto integral disponíveis e que abordassem a temática, artigos em 

português e inglês, e, a pesquisa foi limitada para artigos publicados entre 2016 e 2021. 

Dessa pesquisa, emergiram dados interessantes relativamente à temática, que passaremos 

a referir.  

Nos EUA o Enfermeiro tem uma grande atuação na saúde escolar, age como promotor da 

literacia em saúde, capacitando crianças/jovens, famílias e docentes, incluindo os treinadores das 

atividades desportivas, como por exemplo, de futebol americano, para que todos possam 

reconhecer os sintomas de TCE, bem como para estarem despertos para as implicações e mudanças 

na rotina de vida diária que uma lesão cerebral possa trazer (Gillooly, 2016) & (Reuter-Rice, 

Krebs, & Eads, 2016).  

De acordo com a pesquisa, o Enfermeiro de Saúde escolar deve ser capaz de identificar 

precocemente uma lesão cerebral aquando da sintomatologia relatada para poder encaminhar a 

criança/jovem e permitir um diagnóstico e tratamento mais rapidamente (Taylor & Sanner, 2017). 

O regresso à escola após lesão cerebral pode tornar-se difícil uma vez que a criança pode ou não 

regressar com sequelas, tendo o Enfermeiro a sua intervenção na preparação do regresso à escola, 

junto dos docentes e do ambiente escolar e na articulação de informação e recomendações com os 

profissionais a nível hospital/clínica de reabilitação (Reuter-Rice, Krebs, & Eads, 2016).  
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Em caso de lesão cerebral o enfermeiro providencia suporte emocional e psicológico 

durante o processo de cura não só à criança, como também à família (Gillooly, 2016) & (Reuter-

Rice, Krebs, & Eads, 2016). As sessões de educação para a saúde são privilegiadas uma vez que 

ao capacitar um grupo de crianças/jovens é possibilitada a partilha de conhecimentos e 

experiências, bem como a importância de reportar um TCE no próprio ou noutro colega (Taylor 

& Sanner, 2017). 

Adaptando à realidade do nosso país, o EEESIP nos Cuidados de Saúde Primários que atua 

na Saúde Escolar e intervém nas consultas de Saúde Infantil planeadas e calendarizadas consoante 

o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), consegue intervir junto das 

crianças/jovens e promover a saúde e a prevenção de acidentes, bem como capacitar tanto as 

crianças/jovens, como os familiares durante a consulta. Caso ocorra alguma lesão, se a criança 

seguir a preconização das consultas programadas no PNSIJ o enfermeiro pode articular os 

cuidados e prestar apoio emocional, consoante as necessidades apresentadas e verificadas durante 

a consulta.  

Tendo em conta os resultados da Scoping Review, em relação à atuação do Enfermeiro 

durante o internamento, esta é focada na avaliação da necessidade extra de cuidados e educação 

para a saúde. O Enfermeiro ao despender da maioria do seu tempo junto da criança consegue 

avaliá-la durante o internamento e identificar o risco de desenvolvimento de nova lesão cerebral, 

bem como a necessidade de seguimento pós alta e ensinos (Downie, Cunningham, & Jafri, 2021). 

Durante o internamento seja ele em Serviço de Pediatria ou UCI Pediátrica o enfermeiro avalia e 

cuida da criança ao longo do turno, possibilitando a sua avaliação e melhoria ou deterioração do 

seu estado clínico, providenciado, em caso de necessidade, alteração nos seus cuidados e 

articulação com a equipa multidisciplinar (Kirschen, et al., 2019).  

O seguimento pós-alta nos EUA, foi sugerido ser realizado também pelo Enfermeiro, uma 

vez que este acompanha a criança/jovem/família durante o pós-alta de forma a manter a 

continuidade dos cuidados, em caso de lesões mais graves e complexas de forma que seja mantido 

o nível de reabilitação tal qual como no internamento. Foi definido o Enfermeiro para esta atuação 

por ser o profissional que mais intercede pelas necessidades individuais da criança e família e 

asseguram também o acesso a informação adequada e recursos para apoiar no processo de 
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reabilitação, o Enfermeiro é conhecido como o elo de ligação entre a equipa médica e a 

criança/família (McRoberts, Bohlen, & Wills, 2019).  

Relativamente ao Serviço de Urgência, a atuação do Enfermeiro prende-se pela correta e 

completa colheita de dados, bem como a vigilância da criança para identificar qualquer sintoma 

de novo que não tenha sido descrito ou observado inicialmente, permitindo a deteção de nova lesão 

e a adequação dos cuidados às necessidades individuais da criança/jovem (Gomes, et al., 2019) & 

(Kirschen, et al., 2019).  

Embora apenas tenhamos conseguido recolher dados sobre a atuação do Enfermeiro no 

Serviço de Urgência em Portugal consideramos ser facilmente replicável a atuação do Enfermeiro 

no internamento e UCI dos EUA para o nosso país. O seguimento pós-alta adquire extrema 

importância é necessário compreender e ter informação atualizada sobre o estado clínico da 

criança, mas também sobre o estado psicológico e emocional, uma vez que a eficácia do tratamento 

deve ser comprovada, pelo que foi apurado esta iniciativa foi realizada recentemente num hospital 

dos EUA e tiveram bons resultados com a mesma, uma vez que o Enfermeiro é considerado um 

cuidador que intercede pelas necessidades dos utentes e cuidam de forma holística, escutam as 

necessidades individuais da criança/família e asseguram o acesso a informação adequadas e 

recursos para apoiar e melhorar o processo de cura/reabilitação. O enfermeiro transmite as 

necessidades familiares à equipa médica o que permite a tomada de decisão com base no estado 

clínico e necessidades individuais (McRoberts, Bohlen, & Wills, 2019). 

A atuação do Enfermeiro Especialista é vasta e adequada aos diversos níveis de prevenção. 

Atua como promotor da segurança e da prevenção da doença, capacita as crianças/familiares, bem 

como docentes da escola para identificação de sintomas de TCE, promovendo a literacia em saúde, 

acompanha a criança durante o internamento, pode identificar melhorias ou deterioração no seu 

estado clinico, indo de encontro também às suas necessidades individuais de cuidados de saúde, e, 

pode acompanhar a criança no processo de recuperação, prestando apoio emocional e articulando 

os cuidados (Gillooly, 2016) & (Kirschen, et al., 2019) & (Long, et al., 2020) & (Reuter-Rice, 

Krebs, & Eads, 2016).  

Em suma, a atuação do EEESIP é abrangente, pelo que este deve aproveitar todos os 

momentos junto da criança/jovem e família para capacitar e intervir promovendo a literacia em 
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saúde, atuando na promoção da saúde e segurança e na prevenção da doença e dos acidentes. 

Durante o internamento o EEESIP não deve apenas cuidar da criança em relação às lesões ou 

sequelas presentes, deve intervir de forma a prevenir lesões futuras e explicar à criança/jovem a 

importância da promoção da saúde e prevenção de acidentes. 

 

2.3 Modelos e Teorias relacionados com o cuidado à criança 
 

Neste subcapítulo, será explanado a importância dos Modelos de Enfermagem articulado 

com a área de especialização. Terá como foco o Modelo de cuidados utilizado em contexto de 

estágio e será associado o modelo de cuidados de enfermagem à temática escolhida.  

 

2.3.1 Modelo de Parceria de Cuidados  

 

Os modelos de Enfermagem organizam a prática de forma coerente, identificam conceitos 

relevantes e os seus principais focos (prática, educação, investigação e gestão), é definida a atuação 

do Enfermeiro, como os cuidados de enfermagem devem ser aplicados e quais os conhecimentos 

e competências necessários. Um modelo deve ser flexível, aberto e aplicável na prática (Alsop-

Shields, 2002). 

Falar de ESIP é subentender que o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey está 

presente.  O enfermeiro e o familiar têm de saber negociar para formarem uma parceria durante a 

prestação de cuidados. Os EEESIP estão dispostos a partilhar os seus conhecimentos e 

experiências, ouvir a preocupação dos cuidadores e, desta forma aconselhar os cuidadores e 

organizar os cuidados neste sentido (Casey, 1995). Os Enfermeiros são considerados os 

profissionais de saúde com um papel influente no aconselhamento aos pais e perante a educação 

para a saúde (Ordem dos Enfermeiros , 2010). 

O Enfermeiro tem de ser capaz de reconhecer a família como a constante na vida da criança, 

para promover um cuidado centrado na família, deve apoiar, respeitar, encorajar e enfatizar as 
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potencialidades e a competência da família desenvolvendo a parceria de cuidados (Hockenberry 

& Wilson, 2015).  

Para enquadrar os cuidadores nos cuidados prestados à criança o Enfermeiro tem de 

capacitá-los ao criar oportunidades e meios para que sejam adquiridas competências e capacidades 

que vão de encontro às necessidades da criança e da família, também deve ser capaz de empoderar 

as famílias, para que estas reconheçam mudanças positivas decorrentes de comportamentos que 

assegurem um ganho progressivo de capacidades e ações (Hockenberry & Wilson, 2015). 

A participação dos familiares nos cuidados à criança nem sempre foi uma realidade. Era 

considerado participação dos familiares acompanhar a criança durante o internamento, sem prestar 

cuidados. Contudo, na criança com doença crónica foi promovido o envolvimento dos familiares 

em cuidados mais complexos, a criança vai necessitar não só de cuidados específicos no hospital, 

mas também no domicílio, daí esta necessidade de enquadrar os familiares nos cuidados prestados 

(Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020), ao iniciarem a parceria dos cuidados na criança com doença 

crónica esta expandiu-se englobando todas as crianças e famílias.   

Anne Casey foi a primeira enfermeira a desenvolver este conceito e a propor um modelo 

de cuidados que se incorporasse na ESIP, neste modelo os pais são envolvidos pelo Enfermeiro 

nos cuidados à criança, estes são planeados em função das capacidades e desejo de envolvimento 

dos pais, os cuidados são negociados e partilhados e as decisões são tomadas em conjunto (Ramos 

& Barbieri-Figueiredo, 2020) & (Mendes & Martins, 2012). Ao incorporar os pais nos cuidados é 

garantido o direito de a família estar unida num momento de dor e sofrimento, o papel dos pais e 

Enfermeiro deve ser bem definido e completar-se de forma a proporcionar o bem-estar da criança 

(Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020). 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19192, 

 “Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, este 

utiliza um modelo conceptual centrado na criança e família encarando sempre este binómio 

como beneficiário dos seus cuidados.” 
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está ainda presente no Regulamento nº 422/2018, pela Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192, 

“O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica trabalha em 

parceria com a criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto em que ela se 

encontre (em hospitais, cuidados continuados, centros de saúde, escola, comunidade, casa), 

para promover o mais elevado estado de saúde possível, presta cuidados à criança saudável 

ou doente e proporciona educação para a saúde assim como identifica e mobiliza recursos 

de suporte à família/pessoa significativa.” 

Como supracitado, em Portugal a Ordem dos Enfermeiros no Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica valoriza o cuidado prestado à criança e família, bem como a parceria de cuidados em 

qualquer contexto, o que vai ao encontro do modelo de enfermagem desenvolvido por Anne Casey.  

A parceria de cuidados é considerada um processo dinâmico que envolve a participação 

ativa e acordo de todos os intervenientes na procura de objetivos comuns, caracterizada pela 

partilha de poder e conhecimentos, definição de objetivos comuns centrados nas necessidades 

individuais da criança, tendo em conta a adaptação às mudanças na saúde e dinâmica familiar, 

sendo a comunicação a chave deste processo (Mendes & Martins, 2012). 

O modelo de parceria de cuidados é baseado no reconhecimento e no respeito pelo 

conhecimento familiar nos cuidados prestados à criança. Na ausência dos pais o enfermeiro tenta 

manter a atenção e os confortos da rotina tal como os familiares costumam fazer. Se o familiar 

pode estar presente e se a criança assim desejar, entra o processo de negociação dos cuidados 

prestados, com o enfermeiro a providenciar suporte continuo para capacitar a família a realizar 

decisões informadas sobre os cuidados e qual a sua função nos mesmos (Casey, 1995). 

É necessário considerar que a hospitalização de um filho tem repercussões na dinâmica 

familiar, a família passa a vivenciar uma situação nova, as rotinas são modificadas é necessário 

adaptação e desenvolver novas competências de acordo com as necessidades, pelo que o 

Enfermeiro deve avaliar o funcionamento do sistema familiar de forma a intervir não só junto da 
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criança, mas também dos pais, para ajudar a manter o mais elevado nível de bem-estar familiar 

(Mendes & Martins, 2012). 

A doença e o internamento promovem sentimentos de inquietação e stress, que agravam 

com a mudança da rotina (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020). Ao envolver os pais nos cuidados 

durante o internamento a criança vai sentir afeto, segurança e apoio, o que contribui para diminuir 

os efeitos negativos do internamento tanto na vida da criança como dos familiares.  

Este modelo engloba cinco conceitos principais, criança, família, enfermeiros, saúde e 

ambiente, sendo a criança um ser dependente de outros na altura do nascimento, ganhando 

independência à medida que cresce, adquirindo aptidões e capacidades que tornam capaz de 

corresponder às sua próprias necessidades, a família é considerada uma unidade de indivíduos que 

presta cuidados à criança e influenciam o seu desenvolvimento, os enfermeiros são a unidade de 

cuidados que supervisiona, aconselha, orienta e apoia fisicamente e psicologicamente a favor de 

um ambiente propicio para o desenvolvimento da criança e envolve os familiares nos cuidados, a 

saúde é o estado ótimo de bem-estar físico e mental que permite à criança desenvolver as suas 

potencialidades, o ambiente é um conjunto de estímulos exteriores que podem influenciar o 

desenvolvimento da criança (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020).  

Os cuidados prestados pelo enfermeiro e pelos familiares neste modelo estão divididos, os 

cuidados familiares contemplam as necessidades quotidianas da criança, os cuidados de higiene, 

conforto e amor, e os cuidados de enfermagem são os cuidados especializados que têm como 

objetivo satisfazer as necessidades de saúde tendo em conta o contexto clínico da criança (Casey, 

1993, citada em, (Ramos & Barbieri-Figueiredo, 2020)). 

Em relação ao tema do relatório e projeto o modelo de parceria de cuidados está envolvido, 

tanto nos cuidados de saúde primários onde o enfermeiro especialista capacita os pais, a irem ao 

encontro de não só à promoção da saúde, mas também ao desenvolvimento do bem-estar e da 

segurança. A nível hospitalar, perante uma criança com TCE o enfermeiro especialista engloba os 

familiares nos cuidados e vai ao encontro das necessidades não só da criança, mas também dos 

familiares.  

 



 
 

Out 2021 – Página 31 
 

Título | A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

2.3.2 Modelo Socioecológico de Bronfenbrenner’s  

É conhecido o caracter multifatorial das lesões na infância. Para compreender melhor os 

fatores associados à prevenção dos TCE, recorremos ao Modelo Socioecológico de 

Bronfenbrenner’s.  

Este modelo pode ser dividido em quatro níveis, a criança, o ambiente, o cuidador/família 

e o comportamento que potencia o risco (Ramos, Nunes, & Nogueira, 2013). É considerada a 

relação entre a interação dos fatores bem como a influência que cada fator tem sobre si e sobre os 

outros. A prevenção é atingida quando é possível atuar em vários fatores ao mesmo tempo, 

considerando uma abordagem mais abrangente (CDC, 2021).  

O Modelo SocioEcológico de Bronfenbrenner's envolve a relação sinérgica entre o 

indivíduo e o contexto em que está inserido, o ambiente ecológico e a sua constante mudança 

envolve a mudança na interação do individuo com o meio e como os contextos em seu redor 

influenciam o desenvolvimento (Tudge & Rosa, 2020). 

Este sistema pode ser representado por círculos concêntricos com o individuo no centro, 

como representado na Figura 1.  
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Figura 1. Representação do Modelo SócioEcológico de Bronfenbrenner's. Adquirido em: Bronfenbrenner’s ecological 
systems theory (Bronfenbrenner, 1979, 1989,... | Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

O individuo é interdependente do ambiente que o rodeia pelo que é assim formado um 

sistema interativo que pode provocar alterações favoráveis ou desfavoráveis e influenciar o seu 

desenvolvimento saudável (Tudge & Rosa, 2020).  

As características individuais da pessoa e do ambiente, bem como a estrutura dos cenários 

ambientais e os processos que decorrem dentro de cada um e entre eles é interdependente e 

analisado em sistemas. As diferenças individuais variam consoante o contexto em que se está 

inserido podendo ser influenciado também pelas relações que mantém com outros indivíduos 

(Tudge & Rosa, 2020). 

 As características individuais influenciam as atividades, interações e como resultado o 

microssistema em que cada um se situa. As características pessoais distinguem-se em termos do 

seu potencial para evocar uma resposta, alterar ou criar o ambiente externo e influenciando o 

desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, o comportamento da criança em casa pode ter impacto 

nas interações dos pais no trabalho  (Tudge & Rosa, 2020). Ou seja, todas as ações da criança, são 

influenciadas pelo ambiente em seu redor, pelos pais/familiares/cuidadores, pela comunidade em 

que está inserida e por todo o ambiente que a rodeia.  

https://www.researchgate.net/figure/Bronfenbrenners-ecological-systems-theory-Bronfenbrenner-1979-1989-1993-Spencer_fig2_9036478
https://www.researchgate.net/figure/Bronfenbrenners-ecological-systems-theory-Bronfenbrenner-1979-1989-1993-Spencer_fig2_9036478
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Articulando com a área temática em estudo podemos considerar o TCE como uma lesão 

traumática que tem como causa a exposição a uma libertação de energia não controlada, como por 

exemplo a gravidade ou um acidente de viação, resultando de uma interação previsível entre a 

criança, ambiente e força física que resulta em dano corporal. As decisões em saúde podem ser 

baseadas consoante o conhecimento sobre a perceção do risco, qual o custo e quais os benefícios 

da escolha (Garzon, 2005). 

O EEESIP atua junto das pessoas e dos seus comportamentos com o objetivo de minimizar 

o risco, ou seja, são responsáveis por informar e capacitar as famílias/cuidador sobre os riscos de 

determinado comportamento ou objeto, estratégias de prevenção e quais as suas consequências 

(Garzon, 2005).  

Por vezes os pais não se apercebem que determinado objeto/equipamento não é seguro para 

as crianças. Por exemplo, os andarilhos não são recomendados porque potenciam o acidente e 

posterior TCE, mas são muitas vezes adquiridos pelos pais por pensarem que facilita no aprender 

a andar (SPP , 2021),  pelo que cabe ao EEESIP alertar para este tipo de situações. 

O EEESIP deve então intervir e ter conhecimento sobre todos os fatores que promovem a 

lesão. Os fatores ambientais, ou seja, o ambiente no qual a criança está inserida acaba por ter um 

papel importante.  

Os fatores ambientais mais associados às lesões são: o status socioeconómico mais baixo 

que pode influenciar as condições habitacionais e a comunidade, o ambiente social da criança, 

pode incluir o trabalho e hobbies dos cuidadores, a supervisão parental e as próprias características 

parentais dos pais (Garzon, 2005). 

 O EEESIP pode intervir junto da comunidade e implementar programas de educação para 

a saúde para prevenir as lesões, bem como diminuir a taxa de mortalidade e morbilidade (Garzon, 

2005). O ambiente socioeconómico mais baixo está associado a um ambiente mais desfavorável, 

colocando a criança suscetível a perigos e a espaços com menos segurança e por vezes aliados à 

inadequada supervisão por parte dos pais (Ramos, Nunes, & Nogueira, 2013). Em relação aos 

fatores habitacionais podemos considerar que o status socioeconómico, o tipo de habitação, o estilo 
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e segurança da casa, por exemplo se tem superfícies soltas que possam cair sobre a criança, podem 

originar um traumatismo (Gyedu, et al., 2014). 

A idade da criança e o sexo, estão diretamente relacionados, sendo os meninos mais 

exploradores e por vezes tendo menos supervisão do que as meninas, aumentando o risco de lesão. 

Também, no que respeita à supervisão, por vezes, os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais 

novos, não tendo a mesma noção de risco que os adultos e não antecipam as situações promotoras 

de uma lesão. Em relação aos cuidadores, a idade, o sexo, as habilitações literárias, a sua ocupação, 

o trabalho ou os hobbies, a relação com a criança e a perceção sobre os acidentes que podem 

ocorrer em casa podem contribuir para prevenir ou promover a ocorrência de um acidente  (Gyedu, 

et al., 2014) & (Ramos, Nunes, & Nogueira, 2013). Existe, de facto, uma panóplia de fatores que 

contribuem para a origem de acidentes e fatores que podem ser facilmente identificáveis e 

melhorados de forma a melhorar a segurança da criança e a prevenir e lesão. 

A criança pode estar mais propícia à lesão devido ao seu nível de desenvolvimento físico 

e comportamental, bem como às suas características individuais e crenças. A curiosidade e o querer 

explorar novos ambientes e espaços promovem os traumatismos, caso não haja supervisão 

(Garzon, 2005). 

 A criança interage com o ambiente e tem comportamentos que potenciam a lesão, por 

exemplo, a cabeça grande em relação ao corpo potencia a queda e o TCE que pode tornar-se grave 

se o ambiente não tiver as devidas proteções. Os pais/cuidadores devem ser capacitados pelos 

enfermeiros de forma a compreender as normais fases de desenvolvimento e de crescimento da 

criança, por exemplo, se tiver em cima da mesa um pacote de bolachas, a criança pode querer subir 

até à mesa e novamente cair e sofrer um TCE por não ter noção do perigo deste ato (Garzon, 2005), 

cabe aos pais estarem despertos para esta situações e serem capacitados por parte dos enfermeiros, 

uma vez que aos olhos das crianças estes são vistos como um modelo a seguir, como uma 

referência (Ramos, Nunes, & Nogueira, 2013). 

As crianças pequenas não compreendem que certos atos têm riscos para si próprio, pelo 

que cabe à comunidade, pais e cuidadores estarem atentos e prever as consequências dos seus atos. 

A supervisão parental e a sua perceção do risco estão relacionadas. Por exemplo, num apartamento 

com grades na varanda estas devem ser protegidas quando a criança começa a gatinhar. O que é 
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seguro para os adultos não tem a mesma segurança para uma criança e, não ter esta perceção pode 

tornar o ambiente inseguro, uma vez que os pais tendem a supervisionar as crianças em espaços 

que não consideram adequados e seguros (Garzon, 2005). 

Os fatores acima referidos estão diretamente interligados pois se falhar a supervisão, 

embora a casa seja segura pode promover-se a ocorrência de uma lesão, pelo que todos eles devem 

ser considerados elos e intervir com cada um para prevenir a ocorrência de acidentes. O 

comportamento que potencia o risco está implícito em cada uma das condições mencionadas, pois 

este depende não só da criança em si, como da família/cuidadores e comunidade e do ambiente em 

que está inserido.  

Reiteramos então que, cabe ao EEESIP, capacitar os pais/cuidadores quanto à prevenção 

dos comportamentos que providenciam o risco e manter um ambiente seguro. 

As intervenções de enfermagem no âmbito dos cuidados antecipatórios ajudam a prevenir 

a lesão e manter os estilos de vida saudáveis, como preconizado no PNSIJ. 

Se na consulta de saúde infantil, a mãe refere que o filho gosta de correr pela casa e subir 

para a mobília, por exemplo, o enfermeiro especialista tem de atuar de forma que os pais 

compreendam os riscos desta ação e intervenham no sentido de prevenir o acidente e promover, 

ativamente, a segurança.  

O Enfermeiro Especialista deve alertar para os comportamentos de risco, como reduzir o 

risco e as medidas corretivas, o enfermeiro pode não só capacitar uma mãe/pai, ou familiares, mas 

toda a comunidade neste sentido (Garzon, 2005). Como a maioria das lesões nas crianças pequenas 

ocorrem em casa ou perto de casa, cabe ao EEESIP não só intervir junto dos pais, mas de toda a 

família e comunidade (Gyedu, et al., 2014). 

As lesões na escola, ao nível da saúde escolar também não devem ser desvalorizadas, uma 

vez que é na escola que as crianças despendem de grande parte do seu tempo, fazendo parte do seu 

ambiente e integrando os professores e docentes no papel de cuidadores. É preciso capacitar a 

criança/adolescente a reportar os sintomas de alerta de possível TCE a um adulto. Ao nível da 

saúde escolar o enfermeiro deve intervir como promotor da literacia em saúde, capacitando os 
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integrantes da comunidade escolar, crianças/jovens e famílias para que possam reconhecer 

precocemente os sintomas de TCE e suas consequências (Gillooly, 2016) & (Reuter-Rice, Krebs, 

& Eads, 2016). 

Em síntese, a escolha do modelo socioecológico no presente relatório relaciona-se com a 

multiplicidade de fatores que intervém na temática escolhida e com a intervenção do EEESIP junto 

da criança e do seu meio envolvente para intervir positivamente e contribuir para a prevenção de 

acidentes, tendo em conta as condições que o podem influenciar.  
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3. METODOLOGIA DE PROJETO  

Para desenvolver as atividades com aplicabilidade prática, durante os estágios foi utilizada 

a Metodologia de Projeto.  

A Metodologia de Projeto é centrada na resolução de problemas e, tem como objetivo a 

aquisição de capacidades e competências para a elaboração e concretização de projetos em situação 

real. É considerada a ponte que liga a teoria e a prática, articulando estas duas perspetivas de 

saberes. Esta metodologia é composta por cinco passos, diagnóstico de situação, definição dos 

objetivos, planeamento, execução e avaliação e divulgação dos resultados. (Ferrito, Nunes, & 

Ruivo, 2010), tendo sido os mesmos aplicados durante as atividades desenvolvidas em cada 

contexto. 

Ao utilizar a Metodologia do Projeto em Enfermagem é esperado que o projeto leve à 

resolução de um problema preocupante para quem o realiza. O Processo de Enfermagem reflete a 

Metodologia de Projeto uma vez que permite prosseguir as etapas de identificação de problemas 

até á sua resolução ou minimização, através de intervenções individualizadas, especializadas e 

centradas que têm como objetivo a promoção da melhor qualidade de vida da pessoa (Ferrito, 

Nunes, & Ruivo, 2010). 

A primeira etapa da metodologia de projeto, ou seja, o diagnóstico de situação, permite a 

elaboração de um modelo descritivo sobre a realidade ao qual se pretende intervir de forma a atuar 

e mudar, tendo em conta as necessidades da população, criando respostas com base na melhoria 

da qualidade para um problema identificado, o projeto deve ser sustentável e perdurar no tempo, 

ser dinâmico e permitir o desenvolvimento global, tendo em conta os recursos existentes. Os 

objetivos enumeram os resultados que se pretendem alcançar, podem ser considerados 

representações antecipatórias centradas na ação a implementar, os problemas identificados devem 

ser descritos resumidamente para delimitar o problema que o projeto pretende resolver. O 

planeamento é o plano detalhado do projeto, é realizado o levantamento dos recursos e as suas 

limitações, são definidas as atividades a desenvolver, bem como os métodos e técnicas de pesquisa 

e o cronograma, onde se determina as datas de início e de fim planeadas para as atividades a 

desenvolver (Ferrito, Nunes, & Ruivo, 2010). 
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A metodologia de projeto engloba mais três fases. A execução, em que é colocado em 

prática todas as atividades definidas no planeamento, e compreende a procura de dados, 

informações e documentos que permitam a resolução do problema selecionado. A avaliação, 

dividida em duas fases, é realizada em simultâneo com a execução do projeto e compreende 

também a avaliação final do processo e resultado do projeto. A avaliação deve ser contínua e 

permitir a retroação de modo a facilitar a redefinição da análise da situação, reelaboração dos 

objetivos, ação e seleção dos meios e análise dos resultados. A avaliação permite que seja 

melhorada a coerência, eficácia e eficiência ao longo do projeto, bem como a comparação dos 

objetivos definidos inicialmente com os objetivos atingidos, pelo que deve ser rigorosa. Por fim, 

a divulgação dos resultados, permite a partilha do conhecimento sobre a pertinência do projeto, 

bem como o caminho percorrido para a resolução do problema. Na área da saúde permite ao utente 

o conhecimento dos esforços realizados para a melhoria dos cuidados (Ferrito, Nunes, & Ruivo, 

2010). 

A área da temática deste projeto "A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A 

Atuação do Enfermeiro Especialista", visa a sua aplicabilidade prática, bem como posteriormente 

aplicar ao contexto clínico onde exercemos funções com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

cuidados.  

A transversalidade do projeto aos diferentes contextos possibilitou realizar intervenções 

consoante a necessidade dos serviços que visassem a promoção da saúde e prevenção da doença 

através de intervenções junto da comunidade para evitar os acidentes na criança que resultassem 

em Traumatismo Crânio Encefálico.  

As atividades desenvolvidas foram debatidas e refletidas em conjunto com as enfermeiras 

orientadoras, professora e enfermeiro-chefe, sendo adaptadas às necessidades de cada contexto, 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos cuidados prestados através da educação/capacitação 

dos pais/familiares ou enfermeiros, permitindo a maximização da saúde do recém-nascido, criança 

e jovem.  

O projeto foi desenvolvido e aplicado durante o Estágio I e Estágio Final, como irá ser 

explicado no presente relatório.  
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Para a realização de cada uma das atividades durante o estágio foi, segundo a metodologia 

de projeto realizado o diagnóstico de situação que compreendeu em cada contexto de estágio uma 

reunião com a professora, enfermeiro responsável do serviço e enfermeira orientadora, na qual foi 

apresentado o projeto, elucidada a importância da temática e posteriormente delineada a atividade 

específica e adaptada às necessidades específicas de cada contexto de estágio. Após identificada a 

situação problema foi delineado o objetivo a ser atingido com a elaboração de cada atividade. 

Posteriormente foi traçado o plano das atividades a serem desenvolvidas, foi planeada a 

realização de pesquisa bibliográfica específica para cada temática e de acordo com o diagnóstico 

de situação, para dar resposta ao objetivo proposto e projeto previamente delineado. A execução 

do trabalho resultou da pesquisa bibliográfica previamente realizada tendo conduzido à 

fundamentação teórica sobre a temática central e temáticas complementares. O trabalho elaborado 

foi apresentado à enfermeira orientadora e professora orientadora e posteriormente à equipa de 

enfermagem, que se procurou envolver, durante todas as fases, e em conjunto com este ponto 

foram realizados momentos de avaliação para validar a concretização do projeto.  

A avaliação final compreendeu a entrega do projeto final à professora orientadora bem 

como à enfermeira orientadora que permitiu a divulgação dos resultados pela restante equipa de 

Enfermagem.  

Todas as atividades desenvolvidas foram realizadas consoante os pontos acima 

mencionados. 
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4. PERCURSO ACADÉMICO: O DESENVOLVER DE COMPETÊN-

CIAS DE EEESIP 

Neste capítulo será abordado o percurso académico desenvolvido desde o Estágio I ao 

Estágio Final, e explicadas as atividades desenvolvidas nos diferentes contextos.  

O percurso de aprendizagens ao longo destes Estágios serão elucidados, uma vez que foi 

dessa forma que a aquisição e desenvolvimento das competências de mestre e especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica foram adquiridos. Os locais de estágio serão 

caracterizados, será realizada uma reflexão crítica sobre as experiências vivenciadas, bem como 

as experiências adquiridas.  

O percurso académico iniciou-se com a aquisição de conhecimentos teóricos para posterior 

aplicação na prática. Foi também escolhida a linha de investigação “Segurança e Qualidade de 

Vida” antes de iniciar os estágios, o que permitiu a definição do tema antes de entrar em contexto 

de prática clínica.  

A problemática escolhida foi baseada num problema real do contexto clínico onde 

exercemos funções, tendo sido adaptada e desenvolvida no Estágio I e Estágio Final. Procurámos 

enquadrar a temática nos Estágios, bem como aproveitar cada estágio para adquirir conhecimentos 

e desenvolver competências que nos possibilitaram desenvolver as competências comuns e 

específicas de EEESIP, de forma a melhorar a qualidade da prestação de cuidados à criança/jovem 

e família.  

4.1 Estágio 1: Cuidados de Saúde Primários  

O Estágio I foi realizado no contexto dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). Teve a 

duração de seis semanas, iniciou-se no dia 2 de novembro de 2020 e teve término no dia 11 de 

dezembro de 2020. Com uma carga total de tempo de trabalho de 216 horas, referentes a 162 horas 

de contato, 144 horas de Estágio e 6 horas de orientação tutorial, que corresponde a um total de 8 

European Credit Transfer Sistem (ECTS). 
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Neste contexto iniciou-se o percurso numa Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP). Um contexto completamente díspar à prática diária, onde os cuidados de enfermagem são 

centrados na família e na relação que o enfermeiro estabelece com a mesma durante o processo de 

cuidados (Silva, Costa, & Silva, 2013). 

Os CSP em Portugal surgiram na reforma do sistema de saúde e da assistência delineada 

pelos governantes em 1971, tendo a sua cobertura generalizada a nível nacional após a criação do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) em 1979 (Miguel & Sá, 2010). Os CSP estão capacitados para 

colmatar a maioria das necessidades de saúde de uma pessoa durante toda a vida, incluindo ao 

nível da prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. São centrados nas necessidades 

e preferência do utente, família e comunidade, tendo a sua incidência nos aspetos completos e 

interrelacionados da saúde física, mental, social e do bem-estar. (WHO, 2019). 

A definição dos CSP é baseada na satisfação das necessidades dos utentes nos cuidados de 

saúde através de cuidados promotores, protetores, preventivos, curativos, reabilitativos e paliativos 

durante toda a vida, abordam de forma sistemática os determinantes da saúde por exemplo, fatores 

sociais e económicos, através de políticas e ações públicas baseadas na evidência, e, capacitação 

de pessoas, famílias e comunidades para otimizarem a sua saúde (WHO, 2019).  

Em 2005 deu-se uma reforma dos CSP em Portugal, considerada uma das reformas mais 

bem-sucedidas dos serviços públicos em Portugal nas últimas décadas, onde foram constituídas as 

Unidades de Saúde Familiar e UCSP. Para realizar esta reforma foram estudados os sistemas de 

saúde de outros países e a literatura científica (Biscaia & Heleno, 2017).  

A finalidade da reforma dos CSP era melhorar, pelo que foi implementada a melhoria na 

acessibilidade, organização, pontualidade, na facilidade e no conforto na utilização dos serviços, 

mantendo a qualidade dos cuidados de saúde e a satisfação quer do profissional de saúde, quer dos 

utentes. De forma a alcançar as melhorias propostas foram criadas estratégias, que passaram por, 

assegurar uma estrutura que permitisse a gestão de todo o processo de uma forma autónoma, que 

permitiu a reconfiguração dos Centros de Saúde e a implementação das Unidades de Saúde 

Familiar, e, a segunda estratégia a condução da implementação do processo, caracterizado por 

políticas adaptativas baseadas em análises de situação integradas e com foco no futuro (Biscaia & 

Heleno, 2017). 
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Os Centros de Saúde foram reconfigurados, o que permitiu a otimização e a 

sustentabilidade do SNS, garantindo a qualidade dos cuidados prestados, tendo como base a 

orientação para a comunidade, flexibilidade organizativa e de gestão, desburocratização, trabalho 

em equipa, autonomia e responsabilidade, melhoria continua da qualidade e contratualização e 

avaliação. Foram então criadas as Unidades de Saúde Familiar, associação de Centros de Saúde 

em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), criação de outras unidades funcionais nos ACeS, 

introduzido um novo modelo de gestão, instituição de governação clínica, reorganização dos 

serviços de suporte, informatização completa dos serviços e desmaterialização da maior parte dos 

suportes para a prática. Os ACeS são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

sendo constituídos por várias unidades funcionais, que é o caso das Unidades de Saúde Familiar, 

que são vocacionadas para os cuidados personalizados médicos e de enfermagem e as UCSP, as 

Unidades de Saúde pública e as Unidades de cuidados na comunidade (Biscaia & Heleno, 2017). 

As UCSP apresentam uma estrutura idêntica às Unidades de Saúde Familiares, prestam 

cuidados personalizados, garantem a acessibilidade, a continuidade e globalidade dos cuidados 

(Decreto-Lei n.º 28/2008, 2008). 

Em vários países da Europa têm integrado o Enfermeiro de Família nos seus sistemas de 

saúde, o que reforça a importância dos contributos da enfermagem para a promoção da saúde e 

prevenção da doença. O Enfermeiro nos CSP contribui para promoção da saúde individual, 

familiar e coletiva, tendo um papel de referência como gestor dos cuidados de enfermagem, 

maximizando a saúde do individuo no contexto familiar. Com o Plano Nacional de Saúde 2012-

2016 foram reorganizados os CSP tendo sido dado enfase para os cuidados centrados na família 

ao longo de todo o ciclo vital, o Enfermeiro direciona assim a sua intervenção para a prestação de 

cuidados globais a famílias e em contexto da comunidade.  (Decreto-Lei n.º 118/2014 de 5 de 

agosto, 2014). 

Entre 2015 e 2019 tomou lugar a última reforma dos CSP em Portugal. Foi promovida a 

articulação entre vários níveis de cuidados reforçando a capacidade de intervenção dos CSP e a 

criação de Unidades de Saúde Familiares e Unidade de Cuidados na Comunidade, otimizando os 

procedimentos relativos ao acesso e utilização da rede de serviços do SNS (SNS, 2020).  
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Foram criadas duas linhas orientadoras, a definição e disseminação de políticas de saúde e 

enquadramento estratégico e conceção e desenvolvimento dos instrumentos que permitam a sua 

operacionalização, de forma a conduzirem e potenciarem o aperfeiçoamento do desempenho dos 

recursos humanos e organizações. A missão compreende a expansão e melhoria da capacidade da 

rede de CSP, melhorando a qualidade e a efetividade e a visão compreende os CSP como 

promotores de equidade e garantindo o acesso a cuidados de proximidade, capacidade resolutiva, 

continuidade, qualidade e eficiência. (SNS, 2020).  

Esta reforma assentou em eixos estratégicos e valores. Os Eixos estratégicos compreendem 

a centralidade nas pessoas, cultura de governação clínica e de saúde, modernização e qualificação 

organizacional e gestionária dos ACeS e sistema de informação ao serviço de todos, quanto aos 

valores, incidem na transparência, prestação de contas, foco nos resultados em saúde e orientação 

pelo processo de cuidados (SNS, 2020). 

Durante a elaboração do presente relatório foi destacada a importância do envolvimento da 

família nos cuidados de saúde, sendo parte integrante de um dos modelos apresentados. O EEESIP 

mantém o seu cuidado centrado na família durante os cuidados prestados nos CSP.  

O EEESIP atua em torno de todo o ciclo vital, desde o nascimento até aos 18 anos de idade. 

Trabalha em parceria com a criança e família em qualquer contexto em que ela se encontre, no 

caso dos CSP, no Centro de Saúde, na escola, na comunidade e até no domicílio, para promover o 

mais elevado estado de saúde possível, presta cuidados tanto à criança doente como saudável e 

proporciona educação para a saúde, identifica e mobiliza recursos de suporte à família. São áreas 

de atuação a avaliação e promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e do jovem, com 

orientação antecipatória às famílias para a maximização do potencial de desenvolvimento infantil, 

gestão do bem-estar da criança, deteção precoce e encaminhamento de situações que possam afetar 

negativamente a vida ou a qualidade de vida (Ordem dos Enfermeiros , 2018).   

Nos CSP, durante a consulta de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil, o EEESIP segue as 

orientações presentes no PNSIJ, no que diz respeito à avaliação do desenvolvimento infantil, 

consoante a escala de avaliação da Mary Sheridan Modificada e em relação aos cuidados 

antecipatórios, sendo que pode avaliar se existe alguma alteração que necessita de 

encaminhamento (DGS, 2013). 
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4.1.1 Local de Estágio  

O Estágio I foi realizado numa UCSP integrada numa Unidade Local de Saúde que conta 

com cerca de 13,647 inscritos (ULSLA, 2020), coordenada por uma Enfermeira Gestora e 

Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária e um Médico de Medicina Geral e Familiar.  

A UCSP tem o seu horário de funcionamento das 8h às 20h em dias úteis e durante o fim-

de-semana das 9h às 13horas para realização de Tratamentos. O espaço é em Forma de U sendo 

partilhado com a Unidade de Cuidados na Comunidade.  

Na UCSP para além de enfermeiros e médicos a equipa é composta por assistentes técnicos, 

assistente social e psicológico, partilhados com a Unidade de Cuidados na Comunidade. 

 A UCSP funciona por programas. 

Em relação à enfermagem, os profissionais estão distribuídos por programas consoante a 

sua área de especialidade ou formação na área, sendo eles, consulta complementar, consulta de 

referência de Tuberculose, Consulta de Vigilância ao utente com Anti coagulação Oral, Consulta 

de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil, Consulta de Vigilância de Saúde Materna, Consulta de 

Vigilância de Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar, Consulta de Saúde Adulto e Idoso, 

Consulta Vigilância ao utente com Diabetes Mellitus, Consulta de Vigilância ao utente com 

Hipertensão Arterial, Consulta de Enfermagem de Saúde Infantil e Juvenil, Consulta de 

Enfermagem em Sala de Tratamentos, Consulta do Pé Diabético, Cuidados Domiciliários, 

Programa de Substituição com Metadona, Programa de Troca de Seringas, Projeto Terapia 

Compressiva de Úlcera Venosa Crónica do Membro Inferior e Vacinação (ULSLA, 2021), alguns 

dos profissionais de enfermagem da Unidade de Cuidados na Comunidade e da UCSP integram 

programas em ambas as unidades.  

A consulta de Enfermagem de Saúde Infantil e Juvenil é realizada cinco dias por semana, 

durante o período da manhã, em horário fixo. A consulta é realizada sempre pelo EEESIP, apenas 

na sua ausência é realizada pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária. 

O EEESIP também tem agendado dias específicos para a Vacinação das crianças, sendo este 
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programa realizado em conjunto com o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Comunitária. O EEESIP antes da pandemia tinha a sua atuação frequente junto da comunidade 

escolar e é elemento de referência do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.  

O EEESIP participa no programa de Visita Domiciliária (Consulta de Enfermagem) ao 

recém-nascido e puérpera, sendo esta atividade partilhada com a Enfermeira Especialista em 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia e com a Enfermeira de Cuidados Gerais da Unidade 

de Cuidados na Comunidade que é conselheira da Amamentação. 

Os registos de Enfermagem são elaborados na plataforma informática SClinic e a vacinação 

registada no Registo de Saúde Eletrónico.  

 

4.1.2 Aquisição de competências  

A experiência adquirida na área da Pediatria até ao momento focava-se na doença e não na 

promoção da saúde. Este estágio exigiu pesquisa e aprofundamento de conhecimentos na área da 

promoção da saúde e desenvolvimento infantil. 

Esta pesquisa prendeu-se pelas competências propostas ao EEESIP, pela versão mais 

atualizada do PNSIJ e também do Plano Nacional de Vacinação (PNV), que são utilizados 

constantemente durante a consulta de enfermagem de saúde infantil, considerando-se que para 

realizar um estágio num contexto completamente díspar do contexto de trabalho foi necessária 

preparação, estudo e atualização, visando dar resposta às necessidades individuais de cada 

criança/família. 

Durante a primeira semana de Estágio e em reunião com a Professora e Enfermeira 

orientadora foi definido como objetivo geral “desenvolver competências ao nível da intervenção 

dos cuidados de saúde primários” e como objetivos específicos para atingir este objetivo 

“desenvolver competências de intervenção e implementação de programas de prevenção e 

promoção da saúde a crianças, famílias e comunidade, desenvolver competências para poder 

avaliar o desenvolvimento da criança, desenvolver competências de forma a avaliar 

problemas no seio familiar que possam comprometer o desenvolvimento da criança, 
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desenvolver competências de intervenção e despiste de alterações na saúde da criança/família 

englobando a situação pandémica atual, colaborar / participar na implementação de 

programas de promoção da saúde dos adolescentes, adquirir competências sobre o esquema 

vacinal e sua promoção”.  

A atividade em que mais participamos foram as consultas de saúde infantil, seja a consulta 

autónoma de Enfermagem de Saúde Infantil ou a consulta que antecede a consulta médica.  

As consultas são agendadas pelo profissional de saúde no primeiro ano de vida e pelos 

familiares nas idade-chave seguintes. As calendarizações das consultas consoante as idades-chave 

são correspondentes a acontecimentos importantes na vida do bebé, criança ou adolescente, que 

correspondem ao desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo, emocional, socialização, 

alimentação e escolaridade, nestas consultas é possível avaliar se existe alguma alteração ao que é 

esperado, e caso haja, a criança é acompanhada e encaminhada (DGS, 2013). 

 Durante as consultas de saúde infantil, existe o cuidado de articular consoante o PNV de 

forma a reduzir o número de deslocações ao Centro de Saúde (DGS, 2013). Os Cuidados 

antecipatórios são também destacados nesta consulta como fator de promoção da saúde e 

prevenção da doença, facultando aos cuidadores os conhecimentos necessários ao melhor 

desempenho.  

Na consulta de saúde infantil e adaptando à idade do bebé, criança e adolescente são 

avaliados, o peso, comprimento, Índice de Massa Corporal (IMC), percentil, perímetro cefálico, 

dentição, coração, anca, visão, audição, exame físico, desenvolvimento, vacinação, relação 

emocional/comportamento, risco de maus tratos, segurança do ambiente, tensão arterial, marcha, 

linguagem, rastreio de dislipidemias, postura, pele, estado pubertário, desenvolvimento 

psicoafectivo e social, sinais/sintomas de alerta (DGS, 2013). 

 Em entrevista são abordados os cuidados antecipatórios ao cuidador ou à 

criança/adolescente consoante o seu grau de desenvolvimento, que são, alimentação, ingestão e 

Vitamina D, saúde oral, higiene, postura de deitar, hábitos de sono, hábitos intestinais e cólicas, 

desenvolvimento, acidentes e segurança, temperatura normal e febre, sintomas/sinais de alerta, 

sinais/sintomas comuns, vacinação, vida na creche/ama, relação emocional, acidentes e segurança, 
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calçado, estilos de vida saudáveis, controlo de esfíncteres, infantário/escola, atividades desportivas 

e culturais e hábitos de sono, puberdade, atividade física, família, amigos, tempos livres, cidadania, 

sexualidade, consumos nocivos, riscos (DGS, 2013).  

A consulta de saúde infantil torna-se muito completa e complexa, sendo necessário adaptar 

a postura consoante a idade da criança e arranjar estratégias para deixar a conversa fluir e conseguir 

avaliar os parâmetros preconizados, abordar os cuidados antecipatórios, o que se torna desafiante 

uma vez que é necessário ter o cuidado de não tornar a consulta uma entrevista, mas sim numa 

conversa.  

Embora em tempos de Pandemia a aprendizagem na consulta de saúde infantil foi rica, 

iniciámos como observadores e concluímos a realizar as consultas de forma autónoma. Da primeira 

semana de vida do bebé ao adolescente, conseguimos realizar e orientar a consulta para que 

decorresse da melhor forma possível. Sempre que era necessária alguma atenção face às famílias, 

antes de iniciar a consulta a EEESIP orientadora fazia um briefing do contexto familiar e no final 

de cada dia era feito um resumo com os parâmetros a melhorar e pontos fortes. Houve também 

oportunidade de adequar a linguagem e o contexto consoante as famílias, tivemos oportunidade de 

realizar a consulta a membros de diversas comunidades e etnias, tendo que adaptar a forma que 

decorre a consulta devido à cultura e crenças individuais.  

Na consulta de saúde infantil foi possível aplicar a escala de desenvolvimento de Mary 

Sheridan Modificada, presente no ANEXO II, III, IV e V, utilizada para crianças entre o 1º mês 

de vida e o 12º mês e entre os 18º mês de vida e os 5 anos, bem como interpretar as curvas de 

crescimentos, o que possibilitou o desenvolver de competências para avaliar o desenvolvimento 

das crianças. Em relação às competências especificas do EEESIP, com a execução e condução da 

consulta foram atingidas as competências, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no 

Regulamento nº 422/2018, p. 19193,  

“ E1.1.1. Negoceia a participação da criança/jovem e família em todo o processo 

de cuidar rumo à independência e ao bem-estar. E1.1.2. Comunica com a criança/jovem e 

a família utilizando técnicas apropriadas à idade e estádio de desenvolvimento e 

culturalmente sensíveis. E1.1.5. Procura sistematicamente oportunidades para trabalhar 

com a família e a criança/jovem no sentido da adoção de comportamentos potenciadores 
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de saúde. E1.1.6. Utiliza a informação existente ou avalia a estrutura e o contexto do 

sistema familiar. E1.1.7. Estabelece e mantém redes de recursos comunitários de suporte à 

criança/jovem e família com necessidades de cuidados. E1.2.1. Demonstra conhecimentos 

sobre doenças comuns às várias idades, implementando respostas de enfermagem 

apropriadas. E1.2.2. Encaminha as crianças doentes que necessitam de cuidados de outros 

profissionais. E1.2.7. Avalia conhecimentos e comportamentos da criança/jovem e família 

relativos à saúde. E1.2.8. Facilita a aquisição de conhecimentos relativos à saúde e 

segurança na criança/jovem e família.” 

foi possível intervir junto do bebé/criança/adolescente, em diferentes consultas do PNSIJ, de forma 

a atingir as competências acima mencionadas, a EEESIP estimulava muito a aprendizagem e 

incentivou para a condução da consulta de forma autónoma.  

Em relação ao encaminhamento de crianças, durante a consulta de saúde infantil foi 

identificado um bebé com icterícia, crianças com atraso no desenvolvimento e com assimetria da 

anca, tendo sido encaminhadas para outros profissionais. A EEESIP, encaminhou algumas 

crianças para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, ou questionou acerca da sua 

evolução, tendo proporcionado oportunidade para participar no encaminhamento e em todo o 

processo. Este Sistema, é dirigido a crianças entre os 0 e os 6 anos e sua família, tendo como 

missão garantir a Intervenção Precoce na Infância, tendo um conjunto definido de medidas de 

apoio na área social, educação e saúde, que tem como objetivo, melhorar a oportunidade de 

aprendizagem, fortalecer as competências do cuidador e promover os recursos das famílias e 

comunidade (SNIPI, 2021).  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, 

“E3.1.1. Demonstra conhecimentos sobre o crescimento e desenvolvimento. 

E3.1.2. Avalia o crescimento e desenvolvimento da criança e jovem. E3.1.3. Transmite 

orientações antecipatórias às famílias para a maximização do potencial de desenvolvimento 

infantojuvenil. E3.2.1. Avalia o desenvolvimento da parentalidade. E3.2.2. Demonstra 

conhecimentos sobre competências do RN para promover o comportamento interativo. 

E3.2.5. Promove a amamentação. E3.3.1. Demonstra conhecimentos aprofundados sobre 

técnicas de comunicação no relacionamento com a criança/jovem e família. E3.3.2. 
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Relaciona -se com a criança/jovem e família no respeito pelas suas crenças e pela sua 

cultura. E3.3.3. Demonstra habilidades de adaptação da comunicação ao estado de 

desenvolvimento da criança/jovem. E3.4.2. Reforça a imagem corporal positiva se 

necessário. E3.4.3. Identifica os estádios do processo de mudança na adoção de 

comportamentos saudáveis. E3.4.4. Reforça a tomada de decisão responsável. E3.4.5. 

Negoceia contrato de saúde com o adolescente” 

as competências acima mencionadas também foram desenvolvidas e aperfeiçoadas durante a 

consulta de saúde infantil e juvenil, o que contribuiu também para a aquisição das competências 

mencionadas foi a Consulta de Enfermagem ao Domicílio (Visita Domiciliária). 

Quando a UCSP recebe a notícia de nascimento de um recém-nascido é contactada a 

família, pela EEESIP ou pela Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia, para agendar a Visita Domiciliária, a ser realizada por uma delas ou por um membro 

da Unidade de Cuidados na Comunidade, a conselheira em amamentação. Na Visita Domiciliária 

é realizado um exame físico ao bebé, questionadas as principais dúvidas dos pais, as condições 

habitacionais também são observadas, é observado o momento da amamentação e é realizado o 

Teste de Diagnóstico Precoce, o estado clínico da puérpera também é avaliado. Na visita 

domiciliária o Enfermeiro avalia a criança a família e o contexto familiar, o trabalho deve ser 

sistematizado e é baseado na comunicação, ética e respeito pelas vivências familiares (Lacerda, 

2010). 

A Enfermeira responsável na UCSP pela vacinação é a Especialista em Enfermagem de 

Saúde Comunitária. Existem horários específicos para a Vacinação, o horário pode ser alargado 

para responder às necessidades populacionais. No que diz respeito à vacinação das crianças, estas 

se coincidirem com as idades-chave preconizadas no PNSIJ são administradas na própria consulta, 

para minimizar as deslocações ao Centro de Saúde (DGS, 2013), a vacinação das crianças também 

é maioritariamente realizada pela EEESIP em horário definido.  

A oportunidade de vacinar crianças surgiu tendo sido aproveitada e realizada pesquisa 

bibliográfica sobre o PNV em vigor, ou seja, PNV 2020. É importante conhecer o PNV atualizado, 

qual o esquema vacinal recomendado, as vacinas incluídas, locais e vias de administração, 
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posologia, efeitos adversos, contraindicações, reações pós administração e recomendações a 

fornecer aos pais, de modo a evitar deslocações desnecessárias aos serviços de saúde.  

A vacinação é considerada um direito e um dever dos cidadãos, são introduzidas vacinas 

de qualidade, seguras e eficazes, pelo que é fundamental que não se percam oportunidades de 

vacinação, manter e reforçar a modernização e desenvolvimento dos instrumentos de apoio à 

gestão do PNV, garantir a cobertura universal, e, investir na informação dos cidadãos e 

profissionais de saúde para promover a tomada de decisão cada vez mais esclarecida e participadas 

com partilha crescente de informação credível sobre as vacinas e a vacinação (DGS, 2020). 

 Ao serem vacinados continuamente pela EEESIP as crianças e adolescentes compreendem 

a situação e conhecem a profissional. Nos bebés e crianças mais pequenas esta atividade torna-se 

complexa, desconfortável e gerador de ansiedade tanto para pais como para as crianças, pelo que 

é necessário encontrar estratégias de alívio da dor, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, 

presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, 

“E1.1.1. Negoceia a participação da criança/jovem e família em todo o processo de 

cuidar, rumo à independência e ao bem-estar. E1.1.4. Proporciona conhecimento e 

aprendizagem de habilidades especializadas e individuais às crianças/jovens e famílias 

facilitando o desenvolvimento de competências para a gestão dos processos específicos de 

saúde/doença. E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas 

para o alívio da dor.” 

é necessário como já referido anteriormente, explicar qual a vacina e a sua ação, bem como 

possíveis efeitos adversos e utilizar estratégias não farmacológicas para alívio da dor, como por 

exemplo a administração de Glucose 30%, a sucção não nutritiva, colocar uma música que a 

criança goste ou colocar a criança à mama para aliviar a dor da punção, sendo que estas estratégias 

aplicam-se não só ao ato vacinal, mas também durante o Teste de Diagnóstico precoce em que é 

realizada a punção no calcanhar do Recém-Nascido.  

Ao utilizar técnicas não farmacológicas para alívio da dor o Enfermeiro proporciona 

também o conforto. O controlo da dor deve ser uma prioridade para o Enfermeiro, a dor está 

associada ao medo, ansiedade e stress, técnicas como a distração, relaxamento, imagem orientada 
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e estímulo tátil fornecem estratégias de adaptação que ajudam a diminuir a perceção de dor e tornar 

a dor mais tolerável, reduzindo a ansiedade, oferecem sensação de controlo e aumentam o conforto 

(Hockenberry & Wilson, 2015).  

A utilização de estratégias para o alívio da dor, foram definidas em conjunto com a 

EEESIP, de forma a promover os cuidados atraumáticos na criança e nos familiares, ao 

comprovarem que as estratégias resultavam e a criança experienciava menos dor. Após a 

administração da vacina nas crianças era fornecido um autocolante como recompensa pelo bom 

comportamento. As estratégias para alívio da dor são uma das competências específicas do 

EEESIP, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 

19193, “E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para o alívio 

da dor” 

Durante o ato vacinal e tendo sido possível administrá-lo a bebés, crianças e jovens foi 

possível desenvolver uma competência, também ela associada à consulta de Saúde Infantil e 

Juvenil, que segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 

19193, “E1.1.2. Comunica com a criança/jovem e a família utilizando técnicas apropriadas à idade 

e estádio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis”. Neste contexto, foi possível observar que 

a comunidade cigana apresenta alguma renitência à administração de vacinas, pelo que foi 

necessário encontrar estratégias em conjunto com a EEESIP, não só para tornar este ato menos 

traumático às crianças, como para os pais. Nas crianças mais velhas foi necessário encontrar 

estratégias diferentes das anteriores que passam pela negociação e explicação do que é o ato 

vacinal e de qual a sua importância. As estratégias não farmacológicas devem ser adaptadas à 

idade, à intensidade da dor, os pais devem estar envolvidos no processo, pois estão familiarizados 

com as habilidades de adaptação da criança e podem ajudar a encontrar estratégias para facilitar o 

processo (Hockenberry & Wilson, 2015). 

O teste do Diagnóstico Precoce é um rastreio realizado aos recém-nascidos entre o 3º e o 

6º dia de vida, através da punção do calcanhar do bebé é colhido sangue para identificar as crianças 

que sofrem de doenças, na sua maioria genéticas, que podem beneficiar de tratamento precoce 

(INSA, 2021). Tendo sido o mesmo realizado durante a Visita Domiciliária, bem como explicado 

aos pais a sua necessidade e como consultar o resultado.  
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Em relação à convocatória para a Vacinação ou para a Consulta de Saúde Infantil e Juvenil 

foi possível participar com a EEESIP neste processo, uma vez que tinham sido introduzidas duas 

novas vacinas no PNV estavam a ser convocadas crianças quando iniciamos o estágio.  

Quando havia marcação de vacinas ou consulta e a criança faltava era realizado contacto 

telefónico para os pais a questionar o motivo e a reagendar novamente conforme a disponibilidade. 

Nos bebés, quando compareciam à consulta da primeira semana de vida eram agendadas as 

próximas duas consultas. Quando o bebé não comparecia à consulta da primeira semana de vida 

eram contactados os pais, alguns preferem o seguimento apenas no privado.  

No contexto do Estágio I, foi proposta a elaboração de um Estudo de Caso, onde se pretende 

sistematizar as aprendizagens adquiridas ao longo do estágio e para planear a intervenção de 

Enfermagem junto de uma criança e sua família. Um estudo de caso é um dos métodos mais antigos 

de ensino utilizados em Enfermagem, reflete o interesse do Enfermeiro em organizar. É precursor 

dos planos de cuidados, fundamenta os cuidados de enfermagem, individualizando e 

personalizando os mesmos ao utente, família e comunidade. O Enfermeiro observa, entende, 

analisa e descreve uma situação real, adquirindo conhecimentos e experiências úteis para a tomada 

de decisão. Este processo envolve a análise dos dados, proposta de soluções e avaliação (Galdeano, 

Rossi, & Zago, 2003). A implementação de um plano de saúde que promova a parentalidade, como 

o mencionado estudo de caso cumpre a aquisição de mais uma competência de EEESIP, segundo 

a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “E1.1. 

Implementa e gere, em parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade 

para gerir o regime e da reinserção social da criança/jovem.” 

O contacto com a criança definida para o estudo de caso foi na primeira semana. A EEESIP 

explicou a situação clínica da criança, que este tinha um Hidrocelo, tendo sido identificado pela 

mesma durante a Visita Domiciliária. O Hidrocelo exacerbou e ficou translúcido sendo 

posteriormente encaminhado, durante o seguimento em consulta de cirurgia os pais tiveram uma 

experiência negativa associada aos cuidados de saúde sendo gerador de desconfiança nos mesmos. 

A relação com a EEESIP não foi afetada, os pais mantinham o seguimento na UCSP e no momento 

da primeira consulta presenciada o Hidrocelo estava a regredir. Foi realizado posterior contato 

telefónico com a mãe do bebé, explicado o contexto do estudo de caso e a sua confidencialidade, 

e, enviado por e-mail o consentimento informado para participação no estudo de caso, presente no 
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Apêndice II, tivemos acesso ao boletim de vacinas, boletim de saúde infantil e juvenil e aos 

registos realizados na plataforma Sclinic e na plataforma de dados de saúde. A colheita de dados 

foi realizada com base no PNSIJ e a avaliação do desenvolvimento da criança com base na Escala 

do desenvolvimento de Mary Sheridan Modificada, presente nos anexos II, III, IV e V.  

A criança e a família foram avaliadas holisticamente e com a utilização da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), foram criados diagnósticos de Enfermagem 

que deram resposta às intervenções direcionadas para as necessidades individuais da 

criança/família. Os pais da criança foram informados do plano de cuidados, promovendo assim a 

parceria de cuidados e sido esclarecida qualquer dúvida associada ao mesmo, as intervenções 

implementadas foram bem recebidas pelos pais e avaliadas num último contato. Os pais foram 

colaborantes durante a elaboração do plano de cuidados e aquando da colheita de dados via 

telefone e presencial.  

Com a elaboração do estudo de caso foi possível promover a parentalidade e elaborar um 

plano de cuidados que fosse ao encontro das necessidades individuais apresentadas, bem como 

promover o crescimento e desenvolvimento infantil e facilitando a aquisição de conhecimentos 

relativos à saúde e segurança da criança e família, através da participação da família numa 

atividade que irá ser explicada mais à frente (Ordem dos Enfermeiros, 2018), estas competências 

mencionadas fazem parte das competências especificas do EEESIP, tendo sido adquiridas com a 

elaboração do estudo de caso.  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, 

"E1.1.8. Intervêm em programas no âmbito da saúde escolar", esta competência está associada ao 

projeto desenvolvido na área da capacitação dos pais e criação de um Póster de promoção da saúde, 

presente no APÊNDICE II, a ser afixado em toda a Unidade Local de Saúde com posterior 

extensão para os infantários da região. 

No âmbito do projeto e para enquadrar na linha de investigação "Segurança e Qualidade 

de Vida" e a temática escolhida foi então proposta a elaboração de um póster a ser aplicado em 

toda a Unidade Local de Saúde, incluindo todas as valências (Serviço de Urgência Pediátrica, 

Consulta Externas e Cuidados Primários) que prestam cuidados às crianças, como referido 

anteriormente. 
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Este póster, presente no APÊNDICE II, de caracter informativo teve como público-alvo os 

pais ou cuidadores de forma a promover a saúde e a prevenção de acidentes, e, em caso de acidente 

que resulte em TCE que medidas os pais/cuidadores devem seguir.  

Foi também elaborada uma formação via ZOOM, de forma a prevenir um TCE, ou como 

agir em caso da ocorrência. Dada as restrições com a atual pandemia foi a solução encontrada para 

intervir junto dos pais. Esta formação está presente no APÊNDICE III. A formação via ZOOM foi 

avaliada no formato Formulários da Google ®, tendo sido visualizada por 7 pais, as perguntas 

colocadas para avaliar a eficácia da formação estão presentes no APÊNDICE IV, bem como as 

respostas, que comprovam a eficácia e clareza da formação.  

As perguntas realizadas foram de resposta fechada,  

a) A maioria dos traumatismos cranianos ocorrem no parque, sendo responsáveis pela 

maioria das chamadas para o 112. 

b) Se o meu filho cair e começar a chorar devo de imediato ligar 112. 

c) O Telefone está a tocar e o bebé tem apenas 3 meses e está em cima da cama, posso 

sair da divisão para ver quem tocou à campainha? 

d) O andarilho é a melhor forma para a criança aprender a andar pois estimula o desen-

volvimento motor. 

e) A criança tem um desenvolvimento lento, pelo que não é frequente conseguir-se voltar 

sem nunca ter feito algumas tentativas previamente. 

f) O Enfermeiro é quem melhor conhece o meu filho pelo que deve avaliar se a criança 

se encontra menos reativa em caso de traumatismo craniano. 

g) Se o meu filho estiver sonolento, indiferente ao ambiente em redor ou irritável e tiver 

tido 3 episódios de vomito deve ligar 112. 

h) Em caso de hematoma, o chamado "galo" deve ser aplicado calor. 

i) Moro num segundo andar em que a varanda tem grades e tenho uma mesa e cadeiras a 

decorar, posso deixar o meu filho de 2 anos brincar na varanda? 

j) Vou jantar à casa dos meus amigos, sendo que o filho mais velho tem 7 anos e adora 

correr nas escadas, o meu filho de 2 anos pode brincar com ele sem problemas. 
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na pergunta a), 57,1% respondeu verdadeiro e 57,9% respondeu falso, e, na pergunta c) 85,7% 

respondeu Não e 14,3% respondeu talvez, as respostas às restantes perguntas foram unânimes, 

tendo sido demonstrada a eficácia da formação.  

De acordo com o exposto, consideramos que os objetivos propostos a serem alcançados 

durante este Estágio foram cumpridos, tendo sido possível a aquisição de algumas competências 

específicas e comuns do EEESIP. Com a elaboração da formação para os pais e com a elaboração 

do poster, para além das competências previamente referidas, segundo a Ordem dos Enfermeiros, 

2019, p. 4746, p. 4747, 

“A1.1.1 — Constrói as estratégias de resolução de problemas em parceria com o 

cliente. A1.1.2 — Suporta a tomada de decisão em juízo baseado no conhecimento e 

experiência. A1.1.7 — Promove o exercício profissional de acordo com a deontologia 

profissional, na equipa de enfermagem onde está inserido. A1.2.3 — Suscita a reflexão 

sobre os processos de tomada de decisão. A1.2.4 — Reconhece a sua competência na área 

da sua especialidade. 

 B2.2.1 — Identifica oportunidades de melhoria. B2.2.2 — Estabelece 

prioridades de melhoria. B2.2.3 — Seleciona estratégias de melhoria. B2.2.4 — 

Agiliza a elaboração de guias orientadores de boa prática. B2.2.5 — Fomenta a 

implementação de programas de melhoria contínua da qualidade.” 

as competências comuns acima descritas também foram alcançadas, tanto durante o estágio como 

na elaboração do Estudo de caso, poster e formação para os pais. A ética e a qualidade dos cuidados 

de enfermagem estiveram presentes, bem como a melhoria da qualidade e a implementação de 

estratégias.  

 

4.2 Estágio Final 

O Estágio Final foi realizado em três contextos, Serviço de Urgência Pediátrica (SUP), 

Unidade Cuidados Especializados Neonatais (UCEN) e Serviço Pediatria de internamento. Teve a 



 
 

Out 2021 – Página 56 
 

Título | A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

duração total de 18 semanas, divididas em blocos de 6 semanas, iniciou-se no dia 18 de janeiro de 

2021 e teve término no dia 28 de maio de 2021. Com uma carga total de tempo de trabalho de 648 

horas, referentes a 388 horas de contato, 336 horas de Estágio e 14 horas de orientação tutorial, 

que corresponde a um total de 24 European Credit Transfer Sistem (ECTS). 

O contexto deste estágio foi diferente do anterior, tendo sido realizado em contexto 

hospitalar e mais vocacionado para a criança/jovem e família em situação de complexidade. As 

competências previamente adquiridas não foram esquecidas, mas sim aprofundadas e 

desenvolvidas novas competências. O cuidado à criança/jovem e família deve ser mantido, apenas 

adaptando as aprendizagens a cada contexto. Durante este estágio foi possível aplicar o projeto 

que tinha sido inicialmente idealizado e adequado o tema com a linha de investigação “Segurança 

e Qualidade de Vida” a cada contexto de forma a providenciar um contributo para cada local de 

estágio consoante as necessidades. 

Este Estágio foi realizado em Estado de Emergência Nacional e grande parte dele em estado 

de calamidade do Hospital em questão, possibilitando na mesma a permanência em cada contexto 

e a aquisição de competências juntamente com a adaptação a esta nova realidade.  

 

4.2.1 Os Locais de Estágio  

O Estágio em questão foi como referido anteriormente dividido em três contextos, 

divididos por seis semanas de aprendizagem em cada um, perfazendo um total de 18 semanas. Os 

contextos são variados, pelo que foram prestados cuidados a recém-nascidos, bebés, crianças, 

jovens de diferentes idades e com diferentes necessidades, em situação de especial complexidade, 

de forma a enriquecer ao máximo o percurso de estágio. O Enfermeiro deve mobilizar recursos 

que permitam cuidar da criança/jovem e família em situações de exigência e complexas, 

recorrendo a um vasto espectro de abordagens e terapias (Ordem dos Enfermeiros , 2018). 

Os três contextos foram realizados no mesmo Centro Hospitalar. Como cada contexto é 

diferente do anterior, embora todos se foquem na criança os objetivos foram definidos em conjunto 



 
 

Out 2021 – Página 57 
 

Título | A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

com a enfermeira orientadora na primeira semana de estágio, sendo específicos e adequados para 

cada contexto. 

 

4.2.1.1 Serviço de Urgência Pediátrica  

 

Inserido num Centro Hospitalar, o SUP recebe crianças dos 0 aos 17 anos e 364 dias, de 

toda a região onde se situa, para além de crianças referenciadas de outros hospitais que não dispõe 

de SUP ou Serviço de Internamento de Pediatria. Este local de estágio foi escolhido pois recebe 

crianças do Hospital onde exercemos funções pelo que achámos benéfica a realização do estágio 

no mesmo, não só para compreender a sua dinâmica, mas para compreender todo o seu 

funcionamento e encaminhamento. Este SUP também referencia crianças para outra instituição 

dependendo da necessidade individual e da necessidade de cuidados diferenciados e especializados 

em outras áreas de atuação não existentes no Centro Hospitalar, para crianças.  

Devido às atuais necessidades da pandemia o SUP encontra-se dividido em dois serviços, 

tendo tido a sua equipa reforçada para a abertura do Serviço de Urgência Pediátrica com Área 

Dedicada aos Doentes Respiratórios (ADR). Na ADR, localizado frente ao SUP estão presentes 3 

enfermeiros durante o turno da manhã e da tarde e dois durante o turno da noite. A pré-triagem das 

crianças é realizada na ADR e aí encaminhados para o SUP ou permanecem na ADR. É feita a 

triagem e a criança pode ser encaminhada para a sala de tratamentos. A ADR dispõe também de 

uma Sala de Observações (SO), uma sala de reanimação, sala de colheitas e gabinete médico. Os 

enfermeiros estão permanentemente na ADR.  

O SUP localiza-se no piso 0, é composto por uma sala de espera ampla, onde as crianças 

aguardam para a triagem, dispondo de dois gabinetes de triagem equipados com o programa de 

Triagem de Manchester, onde é realizado a triagem a partir da queixa apresentada, principal sinal 

ou sintoma que motiva a ida ao serviço de urgência.  

Durante a triagem, o enfermeiro escolhe o fluxograma adequado à queixa do utente 

pediátrico e percorre os discriminadores escolhendo o primeiro que se adeque ao estado clínico da 

criança, ou o primeiro que não possa negar. A avaliação é feita a partir da prioridade clínica mais 
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elevada, os níveis de gravidade estão divididos em vermelho, laranja, amarelo, verde e azul (GPT, 

2015).  

Após a triagem a criança é encaminhada para a sala de espera, ou sala de tratamentos, ou 

consoante a gravidade, sala de reanimação. A criança pode esperar também na sala que 

antigamente se destinava a aerossolterapia pois, devido à pandemia não são realizados aerossóis, 

ou em maca junto à triagem. Qualquer procedimento a ser realizado é em Sala de Tratamentos 

própria. A Sala de Reanimação tem acesso direto pela triagem e capacidade para duas macas, 

estando equipada com monitores, ventilador, carro de emergência, medicação e material vário.  

O serviço dispõe também de uma sala equipada com material de ortopedia e cirurgia, para 

avaliação médica da criança. A Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD) dispõe de 2 

camas e 2 berços, podendo ser retirado ou colocado outra cama ou outro berço consoante a 

necessidade, tendo sido a lotação reduzida devido à pandemia. A UICD dispõe também de um 

purificador de ar e de um quarto de isolamento. É permitido a permanência de um dos 

pais/cuidadores mediante realização de teste ao novo coronavírus (COVID – 19). Os gabinetes 

médicos estão num espaço amplo junto ao gabinete de triagem e sala de tratamentos. O serviço 

dispõe de um gabinete próprio para realização dos testes COVID-19.  

Durante o turno estão escalados três enfermeiros que prestam cuidados em parceria com os 

pais. 

A equipa é composta por médicos especialistas em pediatria e por médicos tarefeiros, que 

observam a criança consoante a prioridade definida pela Triagem de Manchester, ou consoante 

necessidade. Relativamente às especialidades médicas, sempre que necessário o profissional 

desloca-se ao SUP.  

Os cuidados de enfermagem são chefiados por um chefe de Enfermagem, EEESIP e gestor, 

que também chefia o serviço de Internamento de Pediatria, na sua ausência, o serviço é chefiado 

por uma EEESIP, também gestora, que se mantém na prestação direta de cuidados à criança. A 

equipa é composta por cerca de 30 elementos, da sua maioria EEESIP, tendo um Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica e um Especialista em Enfermagem de Saúde-Mental que é 

responsável no serviço do Núcleo Hospitalar de Apoio às Crianças e Jovens em Risco, que atua e 
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referencia crianças e jovens quando à suspeita de maus-tratos ou de outra situação que motive o 

acompanhamento da criança/jovem ou família.   

4.2.1.2 Aquisição de Competências  

Embora exerçamos funções num serviço semelhante à realidade experienciada neste 

contexto de estágio foi completamente díspar, uma vez que este SUP é mais completo, tem uma 

área de atuação mais abrangente e conta com o apoio permanente de pediatras e EEESIP, pelo que 

foi pertinente pesquisa bibliográfica e estudo de acordo com as patologias mais frequentes para 

conseguir dar resposta corretamente às necessidades especificas da criança/família. 

Durante o Estágio a orientadora que era EEESIP e enfermeira gestora assumia as funções 

de gestão, na ausência do Enfermeiro Chefe.  

Desta forma, foram definido também objetivos que visassem a área da gestão e qualidade 

dos cuidados, como objetivo geral foi definido, desenvolver competências ao nível da 

intervenção do EEESIP no Serviço de Urgência de Pediatria, e como objetivos específicos, 

desenvolver competências na área da gestão,  desenvolver competências para avaliar 

problemas no seio familiar que possam comprometer a saúde e bem-estar da criança, avaliar 

as necessidades especificas da criança/família consoante a situação e necessidades 

individuais, desenvolver competências nos cuidados de Enfermagem à criança gravemente 

doente, desenvolver competências sobre as patologias comuns no serviço de urgência 

pediátrica, desenvolver competências para enquadrar os pais/cuidadores nos cuidados 

prestados à criança com doença aguda e desenvolver competências na prestação de cuidados 

à criança com doença crónica. Foi incluído um objetivo sobre a doença crónica pois muitas 

crianças com doença crónica recorrem ao SUP e é interessante compreender como lidam com a 

doença ou com o diagnóstico. Não foi colocado nenhum objetivo referente ao programa Triagem 

de Manchester pois na prática diária utilizamos este sistema na prestação de cuidados à criança e 

ao adulto e temos as competências práticas em relação ao sistema de triagem bem fomentadas.  

No início do estágio foi possível consultar as normas e procedimentos realizados no SUP 

de forma a uniformizar a nossa atuação. 
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Acompanhar a EEESIP durante o desempenho das funções de gestão foi um grande 

momento de aprendizagem. Desempenhar funções de gestão e de gestor de conflitos pode ser 

complicado.  

Tivemos oportunidade de acompanhar a EEESIP durante a colocação de trocas no horário, 

ter em conta o critério de manter elementos mais velhos no serviço e não só elementos mais novos, 

o número de dias que cada enfermeiro trabalhava seguido ou tinha folga, todo o cuidado com a 

colocação de aceitação de trocas não é fácil, por vezes negar uma troca é difícil e é necessária 

justificação perante os colegas, o que pode gerar conflitos e é necessário argumentar e justificar. 

 A distribuição dos postos de trabalho é também tarefa do enfermeiro chefe, na sua ausência 

participamos nesta tarefa com a EEESIP, considero que a perceção que tínhamos desta tarefa não 

correspondia à realidade. Por vezes estar perante os elementos da equipa e saber onde colocar cada 

elemento, tendo em conta as suas relações interpessoais e profissionais e a sua experiência em 

Pediatria torna-se complexo e é necessário conhecer bem a equipa e os elementos com quem se 

trabalha para articular da melhor forma possível a gestão dos postos de trabalho e manter a 

qualidade dos cuidados.  

O pedido de material é feito diariamente sendo responsabilidade da EEESIP e durante o 

fim de semana do chefe de equipa do turno da manhã. É necessário articular as necessidades de 

material de duas urgências, SUP e a ADR, pelo que quando iniciámos o estágio já existia a 

perceção das necessidades de material de cada serviço, o pedido de material é realizado 

informaticamente. Com a atual pandemia a abordagem à criança e ao doente na sua generalidade 

mudou, pelo que sempre que abordámos uma criança na sala de tratamentos, na sala de cirurgia e 

ortopedia e na sala de reanimação é necessário a colocação dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), o que torna esta tarefa diária de extrema importância para não existir carência de 

material durante a prestação dos cuidados e segurança do profissional de saúde. A reposição da 

medicação na Sala de Tratamentos e UICD é realizada também pela EEESIP, verificar a 

quantidade de medicação, bem como a sua validade e reposição é uma função de grande 

responsabilidade, a falta de terapêutica pode comprometer o tratamento.  

Ao realizar estas atividades a perceção sobre as competências comuns do Enfermeiro 

Especialista ganhou novo destaque, tarefas que consideramos simples demonstraram-se 
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complexas. É necessário não só educar os utentes como os enfermeiros, orientar, aconselhar, 

demonstrar competências de líder, responsabilidade em descodificar, disseminar e levar a cabo 

investigação relevante e pertinente que contribua para o avanço e a melhoria contínua da prática 

de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros , 2019).  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2019, presente no Regulamento 140/2019, p. 4745, 

“As competências do domínio da melhoria contínua da qualidade são as seguintes: b) 

Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua (B2); c) Garante um ambiente terapêutico e seguro (B3). As competências do 

domínio da gestão dos cuidados são as seguintes: a) Gere os cuidados de enfermagem, 

otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde (C1); b) Adapta a 

liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade 

dos cuidados (C2)” 

ao acompanhar a EEESIP durante as funções de gestão pudemos contribuir para a melhoria da 

qualidade, bem como a gestão de um ambiente terapêutico e seguro, foi possível participar na 

gestão dos cuidados de enfermagem e na adaptação do estilo de liderança às situações e contexto. 

Sabemos que estas competências necessitam de muito tempo para serem bem desenvolvidas e 

fomentadas, este estágio contribui para adquirir uma nova ótica sobre o papel do enfermeiro gestor 

e sobre as competências comuns que também apresentam um grande valor para o perfil de 

Enfermeiro Especialista.  

O SUP é complexo, é um serviço que tem porta aberta 7 dias por semana e 24horas por dia, 

a criança pode recorrer apenas com uma queixa ligeira que não a coloque em perigo de vida, ou 

com uma queixa urgente onde os cuidados prestados devem ir de encontro à gravidade apresentada. 

O primeiro contato da criança com o profissional é no gabinete de triagem. Foi tida oportunidade 

de participar durante o momento da triagem, ao termos experiência neste posto e o mesmo 

programa de triagem confirmámos que era realizada de igual forma. Foi possível partilhar 

experiências e a opinião era tida em conta.  
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O Enfermeiro triador deve possuir experiência e conhecimentos no serviço de urgência 

com pelo menos 6 meses de experiência e capacidade para comunicar eficazmente com as crianças 

e famílias (GPT, 2015).  

A triagem à criança deve ser realizada com olhar critico e atento ao seu comportamento, 

sinais, sintomas e aparência, bem como à queixa, que normalmente é mencionada pelo 

acompanhante, para poder gerir as prioridades de atendimento e emergência dos cuidados 

individuais às necessidades apresentadas. A competência segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, 

presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “E2.1. Reconhece situações de instabilidade das 

funções vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriados” e a competência 

segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19194, “ E3.3. 

Comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura”, 

estão associadas à Triagem e é necessário desenvolver estas competências não só para ser capaz 

de identificar mais facilmente as situações de instabilidade como para ser capaz de comunicar 

eficazmente com a criança e família dada a multiculturalidade existente no nosso pais e a 

dificuldade de expressão que muitas vezes é observada durante a triagem, com utentes que não 

sabem falar português nem inglês e se recorrem com os filhos ao SUP é porque necessitam de 

cuidados e cabe ao Enfermeiro compreender a situação e definir a prioridade durante o momento 

da triagem.  

A Sala de Reanimação é o posto que recebe as crianças com instabilidade das suas funções 

vitais ou em risco de morte, que necessitam de cuidados emergentes e especializados. Tivemos a 

oportunidade de conhecer a sala e foi explicado o seu funcionamento, bem como a testagem do 

ventilador e uma breve explicação sobre o mesmo. A dinâmica na sala de Reanimação está muito 

bem estruturada, sendo que um dos enfermeiros fica fora da prestação de cuidados e regista tudo 

o que é realizado à criança, qualquer alteração ao seu estado clínico, os parâmetros vitais, a 

medicação administrada, num quadro branco colocado na sala para permitir um briefing após a 

resolução da situação e para evitar erros, como por exemplo a duplicação da medicação 

administrada, servindo também para consulta rápida das alterações hemodinâmicas da criança 

durante o tratamento.  

Ao realizar estágio com um dos elementos mais experientes tivemos oportunidade de 

acompanhar todas as intervenções na sala de reanimação, quer para sedação com Protóxido de 
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Azoto e tratamento de feridas ou para estabilização da criança gravemente doente. Tivemos 

oportunidade de participar em algumas técnicas e também vigiar a criança após estabilização. A 

presença de um dos pais é constante durante a abordagem em sala de reanimação e foi possível 

observar a atuação dos profissionais com a presença dos pais e a sua importância para a criança, 

foi possível observar a labilidade emocional e a preocupação sentida pelos pais, bem como a 

importância da atuação do enfermeiro nesta situação.  

A competência segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 

422/2018, p. 19193, “E2.1. Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de 

morte e presta cuidados de enfermagem apropriados. E2.2. Faz a gestão diferenciada da dor e do 

bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas”, em sala de reanimação é necessário não só 

saber identificar um agravamento no estado geral da criança, como também avaliar a dor e atuar 

para aliviar a dor com recurso a estratégias não farmacológicas ou farmacológicas consoante 

prescrição médica, é também importante saber comunicar eficazmente consoante a cultura e as 

crenças não só para conseguir explicar a situação aos pais, mas para conseguir prestar apoio 

(Ordem dos Enfermeiros , 2018).  

A atuação do enfermeiro em sala de reanimação torna-se por vezes gerador de stress, pelo 

que observar a gestão da situação por uma equipa experiente e colaborar nos cuidados tornou-se 

uma grande aprendizagem e teve um enorme peso sobre a melhoria e o ganho de competências em 

EEESIP. Ao existir um quadro na sala de reanimação para serem colocadas quaisquer alterações 

do estado hemodinâmico ou qualquer alteração realizada também proporciona um ambiente 

terapêutico e seguro (Ordem dos Enfermeiros , 2019), contribuindo para a qualidade dos cuidados 

de modo a evitar o erro.  

Na sala de Reanimação está também a mala de transportes para caso de transferência da 

criança para outra unidade hospitalar estando organizada consoante a Fita Broselow, foi explicado 

o seu funcionamento em caso de transferência. 

A sala de Tratamentos e a sala de Ortopedia e cirurgia foram dois postos que também 

tivemos oportunidade de ficar alocados e intervir. Na sala de tratamentos são realizados diversos 

procedimentos, com prescrição médica ou do domínio da enfermagem, é preparada e administrada 

terapêutica, colheita de sangue para análises, algaliação, punção venosa, entre outros. Na sala de 
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Ortopedia e cirurgia, assistimos a procedimentos cirúrgicos, são realizados tratamentos de pensos, 

suturas de feridas simples, remoção de corpos estranhos, tratamento e observação de balanites, 

entre outros, no que toca à ortopedia pode ser colocado um gesso, contudo não tivemos 

oportunidade de assistir a tal procedimento. Estes dois postos estão associados uma vez que foi 

possível aplicar e aprimorar a técnica pré-existente, bem como comunicar com a criança e família 

e gerir a dor.  

Os procedimentos dolorosos são geradores de stress tanto para a criança como para o 

acompanhante, seja ele pais ou outro familiar ou cuidador, pelo que é essencial o EEESIP saber 

gerir o controlo da dor e intervir numa situação geradora de stress. Foi possível observar a intervir 

juntamente com o EEESIP e restante equipa na adequação da comunicação à idade da criança, 

grau de desenvolvimento e cultura. Foi possível utilizar estratégias não farmacológicas e 

farmacológicas para alívio da dor e ter sempre em conta o conforto da criança.  

O EEESIP deve comunicar eficazmente com a criança/família não só para explicar 

pormenorizadamente a realização de um procedimento, mas para explicar como a criança beneficia 

do mesmo e o que este trará de melhoras ao estado clínico, esta comunicação nem sempre é fácil 

e por vezes pode não ser bem-sucedida à primeira pelo que é necessário arranjar estratégias para 

tal, que vão de encontro segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 

422/2018, p. 19193, “E1.1.2. Comunica com a criança/jovem e a família utilizando técnicas 

apropriadas à idade e estádio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis. E1.1.3. Utiliza 

estratégias motivadoras da criança/jovem e família para a assunção”, também é necessário segundo 

a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “E1.2.1. 

Demonstra conhecimentos sobre doenças comuns às várias idades, implementando respostas de 

enfermagem”, existem patologias características da infância, por exemplo, a balanite, que é 

gerador de stress para a criança e pais/cuidadores, pelo que é necessário demonstrar conhecimentos 

de forma a acalmar a situação e promover o conforto e bem-estar.  

No que diz respeito às competências, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no 

Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “E2.2.2. Garante a gestão de medidas farmacológicas de 

combate à dor. E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para 

o alívio da dor “dos seus papéis em saúde.”, também foram melhoradas e aplicadas na Sala de 

Tratamentos e de Cirurgia e Ortopedia, através da observação e posterior aplicação ao longo do 
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estágio, a dor é desconfortável e muitos procedimentos são causadores da mesma, pelo que cabe 

ao EEESIP tornar a experiência o menos desconfortável possível. 

A UICD faz parte integrante do SUP, pelo que também foi possível realizar turno nesse 

posto. As crianças ficam internadas com acompanhamento de um dos familiares, é um 

internamento curto, com posterior transferência para o internamento de Pediatria ou para o 

domicílio. Na UICD a criança é vigiada 24horas por dia a vigilância é mais apertada uma vez que 

a patologia está em fase aguda ou é patologia crónica descompensada, os cuidados de enfermagem 

são individualizados e associados às necessidades individuais de cada criança.  

Neste posto tivemos oportunidade de prestar cuidados a uma criança com uma doença 

crónica rara recém-descoberta, que foi posteriormente avaliada e transferida para outro hospital. 

O diagnóstico de doença crónica não é fácil, principalmente tratando-se de uma doença rara, a mãe 

e a criança estavam perante um diagnóstico difícil e uma situação promotora de stress. Analisando 

os turnos na UICD foi possível desenvolver competências de EEESIP, em relação ao plano de 

cuidados, facilitar a aquisição de conhecimentos de saúde à criança e família, foi possível estudar 

e abordar a temática da doença rara na criança e novamente, melhorar a comunicação e a gestão 

da dor. Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193,  

“E1.1.2. Comunica com a criança/jovem e a família utilizando técnicas 

apropriadas à idade e estádio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis. E1.1.3. Utiliza 

estratégias motivadoras da criança/jovem e família para a assunção. E1.2.1. Demonstra 

conhecimentos sobre doenças comuns às várias idades, implementando respostas de 

enfermagem, E2.2.2. Garante a gestão de medidas farmacológicas de combate à dor. 

E2.2.3. Aplica conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para o alívio 

da dor “dos seus papéis em saúde”. E1.2.8. Facilita a aquisição de conhecimentos relativos 

à saúde e segurança na criança/jovem e família. E2.3.1. Demonstra conhecimentos em 

doenças raras e respostas de enfermagem apropriadas. E2.3.2. Procura evidência científica 

para responder e encaminhar as crianças com doenças raras.” 

as competências acima mencionadas foram realizadas com o apoio da EEESIP, que sempre 

estimulou a aprendizagem e a aquisição de competências, permitiu também que embora não 

estivéssemos alocados a um posto sempre que existisse uma situação de exceção poderíamos 
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observar com outro profissional, como é o caso dos cuidados de enfermagem no ADR, a EEESIP 

não exercia funções neste posto, contudo foi tida oportunidade de realizar um turno no mesmo, no 

qual estava uma bebé internada em UICD, e, foi possível acompanhar também o processo de 

triagem. Embora seja um espaço diferente a gestão do mesmo é realizada com base no SUP.  

No âmbito do projeto, o contributo para o serviço enquadrado na linha “Segurança e 

Qualidade de Vida”, foi a elaboração de uma norma e algoritmo de atuação em caso de TCE 

moderado e grave. Segundo a metodologia de projeto, a equipa teve reforço dos elementos devido 

à atual pandemia, alguns dos elementos sem formação na área. Foi elucidado à EEESIP qual a 

ideia, a criação de um algoritmo de atuação em caso de TCE, para que a atuação do enfermeiro 

fosse igual e não surgissem dúvidas perante a mesma.  

Foi utilizada a metodologia de projeto e elaborada uma norma com um posterior algoritmo 

de atuação a ser aplicado em Sala de Reanimação, a presente norma com o algoritmo encontra-se 

presente no APÊNDICE VI e o algoritmo no APÊNDICE VII, foi aprovada pelos elementos da 

qualidade e posteriormente colocada em vigor. De forma a divulgar o projeto pela equipa foi 

disponibilizado em sala de Enfermagem a norma, bem como fornecida uma cópia ao Enfermeiro 

chefe e distribuída pelos elementos da equipa uma folha para apreciação da norma com as 

seguintes questões de resposta fechada, sim e não:  

a) Acha a norma adequada ao Serviço? 

b) A informação que consta na norma é importante? 

c) Na prática diária torna-se um instrumento a ter aplicado na sala de reanimação? (Algo-

ritmo) 

d) Tem alguma sugestão de melhoria? Se sim, qual? 

a taxa de resposta foi 75% e as respostas foram todas positivas quanto à apreciação da norma. 

Quanto às sugestões, alguns membros da equipa de Enfermagem falaram pessoalmente e 

expressaram os seus contributos, enquanto outros colocaram as sugestões na norma, os elementos 

mais novos também consultaram de forma a questionar a bibliografia utilizada. É gratificante 

quando é definido um projeto a ser aplicável na realidade e na prática diária, aplicá-lo a um 

contexto semelhante, mas com uma área de atuação mais abrangente e este ser aceite por toda a 
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equipa e posteriormente ter sido aplicado na prática. A norma e o algoritmo foram recebidos de 

forma positiva pelo Chefe do Serviço.  

Este estágio marcou o início do Estágio Final, a atuação do Enfermeiro é muito abrangente 

e muito importante, pelo que conseguir adaptar o projeto em cada contexto de estágio é uma 

motivação para os seguintes, ver a sua receção pela equipa de Enfermagem e a sua posterior 

implementação é gratificante, pois foi um trabalho que não foi desenvolvido em vão. Ao realizar 

este projeto foi possível adquirir competências na área da melhoria contínua da qualidade (Ordem 

dos Enfermeiros , 2019), bem como permitir o reconhecimento de situações de instabilidade das 

funções vitais e risco de morte, prestando cuidados de enfermagem apropriados (Ordem dos 

Enfermeiros , 2018). 

Em relação aos objetivos previamente definidos, consideramos que os mesmos foram 

atingidos, devido à complexidade do SUP foi possível lidar e acompanhar diversas situações, umas 

mais complicadas do que outras a nível profissional, situações de instabilidade hemodinâmica, ou 

situações comprometedoras da saúde mental do jovem, foi possível intervir junto da criança com 

dias até ao adolescente, o que é desafiante devido à adequação dos cuidados de Enfermagem.  

 

4.2.1.3 Unidade Cuidados Especiais Neonatais  

 

Inserido no mesmo Centro Hospitalar, a UCEN recebe recém-nascidos (RN) dos 0 aos 28 

dias de vida, de toda a região onde se situa, provenientes do bloco de partos, Serviço de Obstetrícia 

ou SUP.  

Este local de estágio foi escolhido pela neonatologia ser uma área de grande complexidade 

com conhecimentos muito específicos e individuais, e, pelo fato do local receber também RN em 

estado grave e ter capacidade para prestar cuidados de Suporte Avançado de Vida Pediátrico 

(SAVP) com ventilação invasiva, quando o RN necessita de cuidados mais específicos é 

posteriormente transferido, sendo esta situação por vezes temporária.  
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Consideramos a neonatologia uma área muito complexa, onde o profissional de saúde lida 

não só com os RN, mas também com os pais, que idealizam o filho perfeito e sem problemas de 

saúde, mas que após o nascimento podem necessitar de cuidados diferenciados, não só é uma área 

de situação de complexidade, como é necessário saber promover a comunicação mais eficaz com 

os pais durante o internamento.  

Este serviço sofreu uma restruturação devido à situação pandémica atual, durante o tempo 

de estágio. As suas anteriores instalações foram adaptadas para receber doentes COVID-19 

Positivo e a UCEN foi integrada no serviço de Obstetrícia, no quinto piso, dispondo para si, de 

dois espaços amplos e requisitados apenas para o serviço de Neonatologia. O espaço número um, 

onde decorreu o estágio, tem capacidade para três incubadoras e dois berços, podendo ser adaptado 

consoante a necessidade, o espaço número dois, tem capacidade para três incubadoras ficando 

reservado para receber RN de mães COVID-19 Positivo. Os RN de mães COVID-19 positivo 

ficam em incubadora e é necessário utilizar EPI aquando da prestação de cuidados. 

 Todos os cuidados são prestados à criança na sua unidade e a incubadora número um está 

reservada para situações de complexidade onde é necessário ventilar invasivamente, pelo que se 

encontra mais perto do carro de emergência. Cada unidade do RN dispõe de um cadeirão para a 

mãe. O banho ao RN é prestado pelo profissional de Enfermagem ou pela mãe, caso esteja na 

incubadora é o profissional que presta os cuidados de higiene junto da mesma, se estiver no berço 

a mãe presta os cuidados de higiene na casa de banho, onde cada RN tem uma banheira definida 

no início do internamento. O fraldário está também na casa de banho para facilitar os cuidados de 

higiene ao RN. A cada utilização da casa de banho esta é desinfetada pela auxiliar de serviço. A 

sala de preparação de medicação está individualizada, dentro do espaço número um. 

 No momento de estágio o pai não podia entrar dentro das instalações, apenas em caso de 

gémeos era permitido a visita e prestação de cuidados por parte de ambos os progenitores.  

A equipa de Enfermagem é composta por 17 Enfermeiros, 8 EEESIP e 1 especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica e 1 enfermeiro gestor que chefia o serviço, na ausência do mesmo 

uma das EEESIP presentes no turno assume o papel de responsável de serviço. Os turnos no 

momento do estágio foram de 12 horas, estando presentes três enfermeiros no turno das 8h às 20h 

e dois enfermeiros no turno das 20h às 8h, em cada turno fica um enfermeiro de prevenção tendo 
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sido chamado em alguns dos turnos onde estivemos presentes de modo a manter os rácios e não 

sobrecarregar os enfermeiros.  

Nos turnos da manhã é o enfermeiro chefe que realiza a distribuição dos RN pelos 

Enfermeiros, consoante a complexidade da situação ficam distribuídos aos enfermeiros com mais 

experiência. Quando o enfermeiro chefe não está presente a distribuição é realizada pelo chefe de 

turno, que normalmente é o EEESIP mais velho em cada turno. Cada enfermeiro fica responsável 

pela prestação de cuidados e ensinos à mãe ao RN que tem atribuído, sendo o rácio de 1 ou 2 RN 

por enfermeiro, na altura do estágio.  

Todos os RN dispõem de uma pulseira de identificação e de uma pulseira eletrónica, para 

evitar que o RN seja retirado do serviço sem autorização, que só pode ser desativada através do 

sistema informático pelo Enfermeiro. Caso a pulseira não seja desativada e o RN saia do serviço 

ou a pulseira por algum motivo caia é acionado um alarme no serviço e a porta do serviço fica 

completamente trancada, ninguém entra e ninguém sai, até ser resolvido o problema.  

O serviço dispõe de médicos especialistas 24horas por dia. 

Devido às medidas implementadas pela situação pandémica, apenas um dos progenitores 

pode acompanhar o RN, realizando teste COVID-19 quinzenalmente, o horário de 

acompanhamento para as mães é das 9h às 22horas, pais, avós e irmãos não podem entrar no 

serviço. Fora do serviço é disponibilizado um espaço para as mães guardarem os seus pertences e 

para extraírem o leite, caso o RN não consiga mamar. Devido às novas regras implementas, as 

mães podem extrair o leite em casa ou no espaço destinado no serviço e entregarem aos 

profissionais de saúde para manter o aleitamento materno.  

 

4.2.1.4 Aquisição de Competências  

Este estágio foi considerado o mais complexo e o mais desafiante, o que motivou muita 

pesquisa bibliográfica sobre os cuidados ao RN na UCEN e às necessidades especificas dos 

prematuros e dos pais. Este serviço é completamente diferente da nossa realidade, o que obriga a 
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sair da zona de conforto e proporciona um enorme desafio pessoal e profissional que se tornou 

gratificante.  

O contacto com RN na UCEN, bem como com prematuros providenciou uma nova visão 

sobre a temática, confessamos que era uma área que causa receio e algum desconforto, não só 

pelos prematuros serem muito pequenos, como pelas suas características especificas que os tornam 

tão especiais. Este estágio na UCEN permitiu receber RN em situação crítica e acompanhar o 

desenvolvimento de dois prematuros extremos.  

Foram definidos em conjunto com a EEESIP objetivos que visassem a intervenção do 

enfermeiro especialista na UCEN, como objetivo principal definimos, desenvolver competências 

ao nível da intervenção do EEESIP na UCEN, e como objetivos específicos, desenvolver 

competências para correta manipulação da plataforma Sclinic associada ao plano de 

cuidados de enfermagem, desenvolver competências para correta manipulação do recém-

nascido na incubadora, prestar cuidados de enfermagem adequados ao recém-nascido 

prematuro, compreender situações de complexidade na Neonatologia, avaliar as 

necessidades dos pais e capacita-los para a prestação de cuidados.  

Este estágio englobou a criação de um plano de cuidados individualizado para cada RN na 

plataforma Sclinic, que até ao momento ainda não tínhamos tido oportunidade de manipular ao 

nível do internamento, foi necessária explicação por parte da EEESIP, contudo ao longo do estágio 

desenvolvemos competências nesta plataforma e tornou-se mais fácil criar um plano de cuidados 

inicial para o RN, bem como, ser capaz de atualizá-lo consoante as alterações no estado de clínico. 

A EEESIP partilhou o manual de normas e protocolos do serviço, e, incentivou a prestação 

de cuidados ao RN desde a primeira semana, os turnos de 12horas permitiram que tivéssemos 

oportunidade de observar as dinâmicas da manhã e da tarde, bem como observar as mães durante 

este internamento tão delicado.  

Pudemos observar e presenciar o desconforto das mães em relação a ter o filho na 

incubadora, o desconforto pelo acesso venoso e o receio da dor durante a administração de 

terapêutica, a ansiedade com o processo de amamentação, o receio de não criar um vínculo ou não 
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ser capaz de amamentar, as mães com os filhos internados na neonatologia demonstravam uma 

grande labilidade emocional.  

O Enfermeiro deve ser capaz de promover a parentalidade através da capacitação do 

conhecimento sobre o desenvolvimento do RN (Hockenberry & Wilson, 2015). A adaptação à 

parentalidade é um processo de transição que acarreta riscos associados, a interação e a relação 

entre pais e filhos pode ser afetada, por exemplo devido à hospitalização, o que promove 

sentimentos de insegurança e incapacidade nos pais e que podem dificultar aa adaptação à 

parentalidade (Ordem dos Enfermeiros , 2015).  

É muito importante promover a comunicação eficaz e ser capaz de adapta-la à mãe que 

temos à nossa frente, esta é uma enorme ferramenta nas mãos do enfermeiro, não só como 

competencia a ser adquirida mas também como promotora do conforto e e informação (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018).  

Quando a situação clinica do RN o permitia era estimulada a prestação dos cuidados por 

parte da mãe, bem como a estimulação da amamentação ou alimentação através do biberon. Ao 

enquadrar a mãe nos cuidados de saúde estas demonstravam-se menos ansiosas e gratas por prestar 

cuidados e manipular o RN. A preparação para a alta é tida em conta em cada contato com a mãe 

uma vez que são avaliadas a suas aprendizagens e as suas dúvidas. Com as atividades acima 

mencionadas foram desenvolvidas algumas competências, segundo a Ordem dos Enfermeiros 

2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19194, 

“E3.2.1. Avalia o desenvolvimento da parentalidade. E3.2.3. Utiliza estratégias 

promotoras de esperança realista. E3.2.4. Utiliza estratégias para promover o contacto 

físico pais/RN. E3.2.5. Promove a amamentação. E3.2.6. Negoceia o envolvimento dos 

pais na prestação de cuidados ao RN. E3.3. Comunica com a criança e família de forma 

apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura” 

é muito importante estimular os cuidados por parte das mães, mas também é muito importante 

saber ouvir as suas inseguranças e receios, pelo que para além de agir em prol da promoção da 

saúde e do desenvolvimento é necessário desenvolver competências na área da comunicação. O 

Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey foi utilizado durante este estágio.  
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A promoção do conforto e o bem-estar do RN foram um dos focos observados na equipa e 

dos quais tentamos promover, todo o cuidado com os barulhos e a luminosidade são tidos em 

conta, bem como a alternância de decúbitos com recurso ao ninho, a manipulação do RN na 

incubadora também é foco, uma vez que são agrupados e organizados os procedimentos de forma 

a não manipular excessivamente o RN e a promover o seu sono.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de receber uma criança em situação de 

complexidade vinda do Serviço de Obstetrícia, o que permitiu desenvolver a competência, segundo 

a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “ E2.1. 

Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de 

enfermagem apropriados”, receber uma criança em situação de instabilidade é familiar, contudo 

esta criança tinha apenas horas de vida é necessário aplicar conhecimentos e técnicas que 

previamente foram desenvolvidos, mas é necessário associar ao RN, também podemos 

desenvolver a competência, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 

422/2018, p. 19193, “E2.4. Providencia cuidados à criança/jovem promotores da majoração dos 

ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns e 

complementares, amplamente suportadas na evidência”.  

A UCEN recebe crianças em diversas situações de instabilidade hemodinâmica e de 

complexidade, posteriormente se não tiver meios para providenciar os melhores cuidados o RN é 

transferido para outro hospital, foi tida a oportunidade de contactar com técnicas e procedimentos 

que até então apenas tinham sido estudados e pesquisados em artigos científicos, como a 

fototerapia, que até então era desconhecida, mas tivemos a oportunidade de manipular e prestar 

cuidados ao RN nesta condição. 

Um conjunto de situações e melhoria do estado clínico que mais nos marcou pela positiva 

foi observar a melhoria clínica e o desenvolvimento do estado de dois gémeos prematuros de 27 

semanas, quando iniciámos o estágio os mesmos tinham acabado de ser transferidos de outra 

unidade de neonatologia com características mais intensivistas. Eram alimentados por Sonda 

Orogástrica, estavam na incubadora, necessitavam de oxigenoterapia e a mãe pouco manipulava 

os filhos.  
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Com o decorrer dos turnos, houve melhoria no estado clínico de cada um, foi ganho 

independência por parte de ambos quando ultrapassaram as 35 semanas, ou seja, os 2 meses de 

vida, foi estimulada a alimentação por biberon, ambos com dificuldade ao início e depois ingerindo 

a sua totalidade em cada mamada, foi também estimulada a amamentação e retirado a 

oxigenoterapia. À medida que o estado clínico melhorava a mãe ganhava mais independência nos 

cuidados, neste caso, como eram gémeos, o pai também podia intervir e visitar. Foi estimulada a 

prestação de cuidados por parte de ambos e embora receosos no início prestavam os cuidados aos 

gémeos. No final do estágio um dos gémeos estava com alta programada para os próximos dias. 

Foi tida também oportunidade de participar nos exames realizados ao RN, nomeadamente 

o teste do diagnóstico precoce, rastreio auditivo neonatal universal e o rastreio das cardiopatias 

congénitas que são realizados na UCEN. O rastreio das cardiopatias congénitas por oximetria de 

pulso é realizado antes da alta da maternidade e tem como objetivo identificar casos de cardiopatias 

congénitas críticas (Melo, et al., 2020). O rastreio auditivo neonatal universal é realizado com 

recurso a um aparelho eletrónico e é introduzida com cuidado em ambos os ouvidos da criança 

uma extensão do aparelho que realiza o teste.  

Durante o estágio foi também possível prestar cuidados a uma criança a quem tinha sido 

diagnosticado um síndrome raro, esta situação implicou pesquisa bibliográfica para conseguir dar 

resposta à necessidades do RN e da mãe, indo ao encontro de uma das competências especificas 

do EEESIP, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 

19193, "E2.3.1. Demonstra conhecimentos em doenças raras e respostas de enfermagem 

apropriadas. E2.3.2. Procura evidência científica para responder e encaminhar as crianças com 

doenças raras”.  

No âmbito do projeto e relativamente à atividade a ser desenvolvida para o estágio, “A 

Criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista”, focamo-

nos na linha “Segurança e Qualidade de Vida”. Realizámos reunião com a professora e EEESIP e 

uma das fragilidades observadas foi durante o momento da alta os parcos conhecimentos dos pais 

em relação à utilização da cadeira de transporte. Este tema também pode ser englobado na temática 

escolhida uma vez que está relacionado com a prevenção do TCE.  



 
 

Out 2021 – Página 74 
 

Título | A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

Recorremos à metodologia de projeto e desenvolvido um folheto a ser entregue aos pais 

perto do momento da alta ou no momento da alta para explicar aos pais a sua correta utilização. O 

folheto encontra-se no APÊNDICE IX, o mesmo foi fornecido ao enfermeiro chefe e após a sua 

aprovação disponibilizado à equipa. Em APÊNDICE X, encontra-se uma folha de pertinência do 

folheto entregue juntamente com o mesmo. Foram colocadas as seguintes questões à equipa: 

a) Acha o folheto pertinente? 

b) A informação que consta é importante? 

c) Irá entregar o folheto aos pais durante o internamento/dia da alta? 

d) Considera útil a existência deste folheto no serviço? 

e) Tem alguma sugestão de melhoria? 

o folheto foi recebido positivamente pela equipa, todas as respostas foram positivas e não foi feita 

nenhuma sugestão de melhoria. Cerca de 90% da equipa respondeu às questões, tendo achado o 

folheto pertinente não só para explicar a correta utilização da cadeira de transporte, mas também 

para dar conhecimento aos pais da lei no momento da aquisição deste objeto. Por informação 

colhida junto da EEESIP o mesmo já se encontra em utilização.  

Em relação aos objetivos previamente definidos, os mesmos foram atingidos, a 

complexidade do serviço motivou a aquisição de novas competências e novos conhecimentos, 

mesmo quando era necessário prestar cuidados específicos e novas técnicas a RN que não nos 

estavam distribuídos existiu sempre o cuidado de perguntar se poderia observar e participar.  

Foi possível desenvolver competências na área de saúde infantil e pediátrica e competência 

comuns de enfermeiro especialista. Ao elaborar um folheto contribuímos para a melhora continua 

da qualidade dos cuidados pois foi elaborado para o serviço um documento que facilita a 

explicação e previne os acidentes. Os cuidados foram prestados com base na responsabilidade 

profissional, ética e legal (Ordem dos Enfermeiros , 2019). Em relação às competências especificas 

foi possível prestar cuidados com base na maximização da saúde do RN, cuidar em situações de 

especial complexidade e prestar cuidados específicos em resposta às necessidades do RN (Ordem 

dos Enfermeiros , 2018). 
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4.2.1.5  Serviço de Pediatria de Internamento 
 

Inserido no mesmo Centro Hospitalar, o Serviço de Internamento de Pediatria recebe 

crianças dos 0 aos 17 anos e 364 dias, de toda a região, provenientes do SUP, Hospital de dia ou 

do Bloco operatório. Este local de estágio foi escolhido por ser o serviço de Pediatria que recebe 

maioritariamente as crianças para internamento do hospital onde exercemos funções.  

Como referido anteriormente a hospitalização é gerador de stress e ansiedade aos pais, 

neste contexto a criança encontra-se bem e tem uma deterioração do seu estado clínico e precisa 

de hospitalização, ou então por motivos cirúrgicos. 

O serviço localiza-se no quinto piso do Hospital estando dividido em Pediatria Médica e 

Pediatria Cirúrgica.  

Das vinte e duas camas de internamento, seis destinam-se a crianças com patologia 

cirúrgica, incluindo ortopedia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, estomatologia e oftalmologia e 

dezasseis camas são destinadas às crianças com patologia médica. Com as adaptações devido ao 

COVID-19 os últimos quartos do serviço estão destinados a crianças cujo acompanhante ainda 

não tenha resultado do teste COVID-19, pelo que fica em isolamento. Existem no serviço quartos 

individuais e partilhados, sendo a gestão realizada consoante a faixa etária, patologia ou 

necessidade de isolamento. Devido a COVID-19 são privilegiados os quartos individuais, cada um 

dispõe de casa de banho para a criança e acompanhante. Existe ainda uma sala de tratamentos, 

onde são realizados os procedimentos invasivos às crianças e uma sala para preparação de 

terapêutica.  

O Hospital de dia está inserido no serviço, embora a entrada seja exterior ao mesmo, 

funciona nos dias úteis das 9h às 18horas, através de marcação prévia. Disponibiliza um 

atendimento especializado em regime de ambulatório permitindo a continuidade dos cuidados à 

criança e família, reduzindo o internamento prolongado e as idas ao SUP. 

Previamente à atual pandemia, estava em funcionamento uma sala de brincar, com uma 

educadora e uma auxiliar presentes aos dias úteis das 9h às 17horas onde realizavam atividades 

para as crianças internadas, devido à nova realidade esta sala de brincar não está a funcionar. É 
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permitido que as crianças levem os seus brinquedos para o serviço de internamento, as educadoras 

podem ir ao quarto da criança e interagir. Durante o estágio, no Dia da Mãe, estas educadoras 

fizeram um porta-chaves para que as crianças internadas pudessem oferecer às suas mães.  

Durante o internamento apenas é permitido um acompanhante para a criança, sendo que 

realiza teste COVID-19 e permanece as 24horas no serviço. As restantes visitas, durante o estágio 

ainda não eram possíveis. 

A equipa de enfermagem é composta por cerca de 20 elementos, divididos em 3/4 

enfermeiros durante o período da manhã, 2/3 no período da tarde e dois elementos na noite, 

consoante a necessidade do serviço. Em relação aos especialistas, sete enfermeiros são EEESIP e 

um especialista em Enfermagem de Reabilitação. Os cuidados de enfermagem são chefiados pelo 

chefe de enfermagem e na sua ausência por uma responsável do serviço, também EEESIP. No 

início de cada turno é feita a distribuição dos doentes pelos enfermeiros, consoante as necessidades 

de cada criança. 

O serviço está constantemente com a porta fechada, sendo necessário um código para entrar 

e sair do serviço. Todas as crianças dispõem de uma pulseira de identificação e de uma pulseira 

eletrónica com o mesmo sistema que na UCEN.  

O serviço dispõe de médicos especialistas 24horas por dia, com presença física no serviço 

ou de urgência no SUP.  

 

4.2.1.6 Aquisição de Competências  

 

Este estágio foi o último a ser realizado. Como não tínhamos experiência em serviço de 

internamento, foi pertinente realizar pesquisa bibliográfica e estudo de acordo com as patologias 

mais frequentes para conseguir dar resposta corretamente às necessidades especificas da 

criança/família. A hospitalização é uma experiência considerada crítica para os pais e para toda a 

família, uma vez que ocorre a mudança do ambiente físico e psicológico e a interrupção das 
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atividades quotidianas, pelo que o Enfermeiro deve apoiar os pais, promovendo o bem-estar 

emocional e a adaptação da rotina de vida diária (Magalhães, 2011). 

Em reunião com a professora e EEESIP foi definido como objetivo geral, desenvolver 

competências ao nível da intervenção do EEESIP no Serviço de Internamento de Pediatria, 

e, como objetivos específicos, desenvolver competências para avaliar o crescimento e 

desenvolvimento da criança/jovem em contexto de doença, desenvolver competências para 

avaliar o desenvolvimento da parentalidade em contexto de internamento e negociar o 

envolvimento dos pais na prestação de cuidado, aprofundar conhecimentos sobre as 

patologias mais frequentes no Serviço de Internamento e adaptá-los à faixa etária da criança, 

desenvolver competências de forma a adequar os cuidados de enfermagem à criança/ 

adolescente e família, consoante as suas necessidades e características individuais, 

desenvolver competências para diagnosticar necessidades à criança/ adolescente com doença 

crónica e individualizar os cuidados, aprofundar competências ao nível do domínio da 

melhoria contínua da qualidade e aprofundar competências ao nível do domínio da gestão 

dos cuidados.  

A EEESIP facultou as normas e protocolos do serviço para ter conhecimento sobre o 

funcionamento do mesmo.  

Para além de gerir os receios e ansiedades associadas à hospitalização, o EEESIP presta 

cuidados a crianças ao longo de todo o ciclo vital dos zero aos dezassete anos e trezentos e sessenta 

e quatro dias, pelo que a comunicação neste serviço se torna muito importante, não só com as 

crianças, mas com a família, neste caso, com um dos pais/cuidadores que acompanha. O EEESIP 

no internamento intervém de forma a maximizar a saúde da criança/jovem e família, mas também 

cuida nas situações de especial complexidade (Ordem dos Enfermeiros , 2018). 

Na primeira semana de estágio foi tida a oportunidade de participar numa reunião da 

qualidade, reunião essa onde as EEESIP do SUP e serviço de Pediatria de Internamento atualizam 

as normas em vigor, leem e corrigem as normas elaboradas pelos colegas de forma a contribuir 

para a melhoria da qualidade dos cuidados (Ordem dos Enfermeiros , 2019) uniformizando os 

procedimentos. Embora tenhamos participado de forma passiva esta atividade exige muito trabalho 

e muita concentração, até então não tínhamos perceção sobre a forma como eram corrigidas e 
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avaliadas as normas, este procedimento é de extrema dificuldade e é necessário despender muito 

tempo para que as normas e procedimentos não induzam em erro após a sua validação, este 

processo foi realizado pelas EEESIP, visando as competências comuns do Enfermeiro 

Especialista, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2019, presente no Regulamento nº 140/2019, p. 

4747,  

“B1.1 — Mobiliza conhecimentos e habilidades, garantindo a melhoria contínua da 

qualidade. B1.2 — Orienta projetos institucionais na área da qualidade. Avalia a qualidade 

das práticas clínicas. Planeia programas de melhoria contínua.  Lidera programas de 

melhoria contínua.” 

pelo que estas competências promovem um ambiente terapêutico e seguro (Ordem dos 

Enfermeiros , 2019). Foi pedagógico ter assistido a esta reunião pois forneceu conhecimentos 

aplicáveis no futuro. 

Neste local de estágio também é utilizado o programa Sclinic, embora já não 

apresentássemos tantas dúvidas a EEESIP explicou como este é associado ao internamento, para 

avaliar o desenvolvimento da criança o mesmo dispõe da Escala de Mary Sheridan Modificada, 

durante o estágio foi possível observar o desenvolvimento de dois latentes e classificá-los na 

escala, embora tenhamos de ter sempre presente as alterações que o internamento e a alteração das 

rotinas tenham na criança esta é uma boa ferramenta para avaliar o desenvolvimento no inicio do 

internamento e no dia da alta, uma vez que haverá melhoria do estado clínico. Também através de 

conversa com os pais compreendemos qual era o nível de desenvolvimento da criança antes do 

internamento.  

Ao longo do estágio foi possível realizar os registos de internamento de forma autónoma, 

criar planos de cuidados no início do internamento de forma individualizada indo de encontro às 

necessidades individuais de cada criança, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no 

Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “Implementa e gere, em parceria, um plano de saúde, 

promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o regime e da reinserção social da 

criança/jovem”, esta é uma das competências especificas do EEESIP. Durante a prestação de 

cuidados às crianças foi possível utilizar o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, uma 

vez que foi promovido aos pais e incentivado a prestação de cuidados semelhante ao domicílio. 
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A prestação de cuidados à criança no serviço de internamento é completamente díspar da 

nossa prática diária, pelo que foi necessário arranjar estratégias para promover uma comunicação 

eficaz com a criança/jovem e com os pais. A multiculturalidade e as particularidades únicas de 

cada criança/jovem tornam desafiante a melhoria das competências em termos de comunicação, o 

nosso utente não é um adulto, mas sim uma criança/jovem que tem necessidades individuais e 

muito especificas e cabe ao EEESIP arranjar as melhores estratégias para ir de encontro a essas 

necessidades e criar um elo de ligação com base na confiança. A comunicação é uma das 

competências especificas do EEESIP que é necessário saber dominar pelo que, durante o estágio 

tivemos o cuidado de melhorar e adequar à criança/jovem e família que tínhamos perante nós 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

A gestão da dor é um tema diário no serviço de internamento, durante a prestação de 

cuidados à criança/jovem é necessário ter em conta a sensação de dor e realizar procedimentos 

farmacológicos e não farmacológicos para aliviar esta sensação, sendo que, segundo a Ordem dos 

Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, “E2.2. Faz a gestão 

diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas”.  

O EEESIP deve promover o cuidado atraumático, ou seja, deve optar pelo uso de 

intervenções que eliminem ou minimizem o sofrimento psicológico e físico sentido pelas 

crianças/jovens e família relativamente aos cuidados de saúde, o Enfermeiro deve evitar ou 

minimizar a separação da criança da família, promover uma sensação de controle, evitar ou 

minimizar lesões e dores. A relação entre a criança e os pais deve ser preservada durante o 

internamento, a criança deve ser preparada antes de realizar o tratamento ou procedimento, a dor 

deve ser controlada, deve ser respeitada a privacidade da criança, dar oportunidade de escolha e 

respeitar a cultura e crença da criança (Hockenberry & Wilson, 2015).  

Um dos procedimentos muito utilizados no internamento, tanto no pré-operatório como no 

internamento em si, foi a colocação de Mistura Eutética de Anestésicos Locais (EMLA), em locais 

onde seria expectável de realizar a punção venosa, antes de realizar este procedimento. O EMLA 

é um anestésico tópico composto por Lidocaína + Prilocaína (25 mg/g + 25 mg/g), tendo de ser 

aplicado uma hora antes da realização do procedimento e tendo uma duração de cinco horas após 

a sua aplicação (INFARMED, 2021).  
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Durante o internamento tivemos oportunidade de acompanhar uma criança com agudização 

da doença crónica e em isolamento de contato. A criança estava acompanhada pela mãe, a cultura 

era diferente e não foi fácil estabelecer uma relação de confiança com a criança/mãe. Esta criança 

necessitava de cuidados específicos que por vezes provocavam dor. Ao cuidar durante alguns 

turnos da criança conseguimos acompanhar a sua evolução e as melhorias do estado, mais para o 

final da semana a criança questionou se não podia ir para a sala do brincar, nos últimos 

internamentos era frequente esta atividade, foi explicado que devido às medidas do COVID-19 e 

a estar em isolamento não poderia sair do quarto, não foi fácil explicar esta situação, mas a criança 

compreendeu e já se mostrava mais comunicativa tendo melhorias no seu estado clínico. No início 

do internamento a criança experienciou uma situação de gravidade e deterioração do estado clínico 

tendo sido necessário antecipar situações de instabilidade hemodinâmica e agir em conformidade. 

O contacto com esta criança promoveu o desenvolver não só de competências de comunicação, 

tendo em conta o estádio de desenvolvimento e a cultura (Ordem dos Enfermeiros , 2018), mas 

também, segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 

19193,  

“E2.1. Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e 

presta cuidados de enfermagem apropriados. E2.2. Faz a gestão diferenciada da dor e do 

bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas. E2.4. Providencia cuidados à 

criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade 

de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente suportadas na 

evidência. E2.5. Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade.” 

os cuidados de enfermagem prestados a esta criança contribuíram para uma rica experiência de 

aprendizagem e para o desenvolvimento das competências especificas do EEESIP, a doença 

crónica não é fácil para a criança/família, gerando uma sensação de instabilidade e ansiedade 

aquando da sua agudização. 

Foi possível realizar o acolhimento da criança proposta para cirurgia programada e os 

cuidados pós-operatórios, foi também experienciado a receção de crianças vindas diretamente do 

bloco operatórios após serem submetidas a cirurgia de urgência. A criança que ingressa no serviço 

para realizar uma cirurgia programada embora experiencie ansiedade já lhe foi explicado o tipo de 
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procedimento a ser realizado, enquanto uma criança que seja intervencionada de urgência não está 

à espera desta situação, nem a família, experienciado o stress e o medo que acompanham o 

processo de hospitalização acima mencionados.  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros 2018, presente no Regulamento nº 422/2018, p. 19193, 

“E2.2. Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas.  

E2.1. Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados 

de enfermagem apropriados.”, estas competências vão de encontro à criança com patologia 

cirúrgica, uma vez que é necessário avaliar a existência de dor e antecipar situações de 

instabilidade relacionadas com os cuidados pós-operatórios. 

Durante o estágio foi também possível prestar cuidados junto de uma criança seguida em 

consulta de cuidados paliativos, que durante o internamento teve deterioração do seu estado clínico 

tendo sido ponderada a hipótese da criança acabar por falecer. Esta criança foi diagnosticada com 

uma doença rara nos primeiros meses de vida que afeta o desenvolvimento, presentemente é 

totalmente dependente para as atividades de vida e não consegue falar. A mãe é a principal 

cuidadora, ao ser ponderado a hipótese de a criança vir a falecer foi permitido a visita de ambos 

os pais. Felizmente, a criança teve uma melhoria do estado clínico tendo sido afastada essa 

hipótese.  

Esta situação é de extrema complexidade, uma vez que o processo de morte engloba para 

a criança e família o medo de experienciar dor e sofrimento, a criança morrer sozinha ou os pais 

não estarem presentes e o medo da morte em si. O Enfermeiro deve estar presente para ajudar a 

atenuar os medos experienciados correspondendo às necessidades apresentadas e fornecendo apoio 

(Hockenberry & Wilson, 2015).  

O papel do Enfermeiro é importante ao longo de todas as etapas do ciclo vital, bem como 

ao longo de todo o processo de transição, é necessário responder a todas as necessidades da criança 

e família, não esquecendo o processo de morte que tem um impacto muito grande no seio familiar. 

Embora a criança não tenha falecido, quando estivemos na prestação de cuidados diretos tivemos 

o cuidado de englobar os pais na sua prestação e ouvir as suas preocupações. Uma das 

competências especificas do EEESIP passa por dignificar a morte e os processos de luto (Ordem 
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dos Enfermeiros , 2018), não foi necessário aplicar os conhecimentos, mas achamos por bem 

preparar-nos para tal.  

No âmbito do projeto, “A Criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do 

Enfermeiro Especialista”, e seguindo a linha “Segurança e Qualidade de Vida”, após reunião com 

a professora e a EEESIP foi decidido realizar uma norma de procedimentos a ser aplicada no 

internamento de forma a prevenir a ocorrência de traumatismos no serviço, que englobassem 

também a capacitação dos pais para manter a vigilância das crianças pequenas nos dispositivos 

para crianças, por exemplo, berço e espreguiçadeiras.  

Foi também realizada pesquisa bibliográfica sobre The Humpty Dumpty Falls Scale e 

colocada em anexo da norma, em português para posterior utilização pelos Enfermeiros, esta 

escala também se encontra disponível no programa Sclinic, devendo ser avaliado o risco de queda 

a todas as crianças/jovens internadas. A norma encontra-se no APÊNDICE XI. A norma de 

procedimentos ficou ao cuidado da EEESIP para posterior implementação uma vez que é membro 

do departamento de qualidade. 

Em relação aos objetivos previamente definidos no início do estágio, consideramos que os 

mesmos foram atingidos. Foi possível contactar com crianças com um mês até com crianças com 

dezasseis, foi necessário adaptar os cuidados de enfermagem e a comunicação a cada e prestar os 

cuidados de enfermagem conforme as suas necessidades individuais. Mais uma vez foi possível 

desenvolver competências comuns e especificas de EEESIP.  
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5. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS DO ENFER-

MEIRO ESPECIALISTA E MESTRE  

 

Todas as aprendizagens em contexto teórico e em contexto de estágio, assim como as 

atividades desenvolvidas ao longo do percurso teórico e prático culminaram com o 

desenvolvimento e consolidação das competências comuns e especificas do Enfermeiro 

Especialista e Mestre. Competências estas que são comuns e específicas, ou seja, as comuns são 

um conjunto de competências partilhadas, aplicáveis em todos os contextos de prestação de 

cuidados de saúde, que envolvem competências na dimensão da educação dos utentes e dos pares, 

de orientação, aconselhamento, liderança, responsabilidade de descodificar, disseminar e 

promover investigação relevante e pertinente com o objetivo de avançar e melhorar de forma 

continua a prática de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros , 2019). 

As competências específicas, neste caso em EEESIP, são baseadas no modelo conceptual 

centrado na criança e família, tendo a sua intervenção em torno do nascimento até aos 18 anos de 

idade, trabalhando em parceria com a criança e família/cuidador em qualquer contexto em que ela 

se encontre para promover o mais elevado estado de saúde, prestando cuidados à criança saudável 

ou doente e proporcionando educação para a saúde, assim como identificando e mobilizando 

recursos de suporte, é também o EEESIP que dá resposta a situações de complexidade em áreas 

diversas, detendo conhecimentos e habilidades para antecipar e responder às situações de 

emergência, mas também ser capaz de avaliar a família e responder às sua necessidades no âmbito 

da adaptação às mudanças na saúde  e dinâmica familiar (Ordem dos Enfermeiros , 2018).  

Iremos analisar de forma reflexiva cada uma das competências comuns e especificas de 

Enfermeiro Especialista e de Mestre. 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista  

O primeiro domínio das competências é, o Domínio da Responsabilidade Profissional 

Ética e Legal, o Enfermeiro Especialista desenvolve uma prática profissional ética e legal, 

agindo de acordo com as normas legais e os princípios éticos e da deontologia profissional 
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(A1) e garante uma prática de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais (A2) (Ordem dos Enfermeiros , 2019).  

Relativamente às competências de Mestre, deve possuir capacidades para integrar 

conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou imitir juízos em 

situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre implicações e 

responsabilidades éticas e sociais (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro). 

Toda a prática de Enfermagem é guiada com base no Código Deontológico, composto por 

um conjunto de direitos, deveres, princípios, pelo qual o enfermeiro se deve reger, respeitando a 

comunidade, os valores humanos e os direitos à vida, à qualidade de vida, ao cuidado, o dever do 

enfermeiro para com a informação e o sigilo, o respeito pela intimidade, pela pessoa em fim de 

vida, pela excelência do exercício e da humanização dos cuidados (Ordem dos Enfermeiros, 2015), 

está é a base para a prestação dos cuidados de enfermagem e a qual nos regemos durante todos os 

estágios. Toda e qualquer decisão, bem como o seu impacto no cuidar ao doente foi tema de 

discussão e reflexão junto das EEESIP e restante equipa. 

Do Estágio I ao estágio Final foram prestados os cuidados baseados no Modelo de Parceria 

de Cuidados de Anne Casey, envolvendo os pais na prestação de cuidados, uma vez que são os 

EEESIP que permitem a partilha de conhecimentos e experiências e ouvem as preocupações de 

forma a aconselhar e a organizar os cuidados (Casey, 1995).  

No estágio I foi possível contactar com crianças e família de muitas culturas e com crenças 

diferentes tendo existido necessidade de adaptar os cuidados e permitir sempre o direito da criança 

ao beneficio dos serviços médicos (UNICEF, 2019), por exemplo, sempre que alguma criança não 

comparecia na consulta ou na vacinação caso agendamento prévio era realizado contato telefónico, 

questionado o motivo e feito nova agendamento, de forma a garantir o acesso aos cuidados de 

saúde, bem como promover a importância dos cuidados de saúde primários e as medidas de 

prevenção, educação para a saúde e diminuição da mortalidade infantil, tendo sempre em conta o 

interesse superior da criança (UNICEF, 2019).  

Em todos os estágios todas as intervenções de enfermagem foram realizadas após 

consentimento informado por parte da criança e família, explicadas todas as intervenções e todos 
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os procedimentos a serem realizados, bem como a nossa participação como estudante de EEESIP. 

Em relação ao estudo de caso realizado no estágio I, este tornou-se também parte integrante da 

responsabilidade profissional, ética e legal, uma vez que foi necessário o consentimento informado 

de um dos progenitores para a sua realização e permitiu contactar com uma família e realizar um 

plano de cuidados adaptado para as suas necessidades individuais. 

Os cuidados de Enfermagem prestados para além de terem como base o Código 

Deontológico ou o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE), tiveram 

também como base a Carta da Criança Hospitalizada e a Convenção sobre os direitos da Criança, 

o que permitiu o desenvolvimento de competências no cuidar e no como cuidar da criança. É 

necessário referir que durante a prestação de cuidados foi tida em conta a sua situação social, 

económica, étnica e religiosa, bem como as nacionalidades diversas, que promoveram diferentes 

estratégias de comunicação para promover o acesso da criança aos melhores cuidados de saúde. 

Por vezes foi necessário também presenciar papel de enfermeiro gestor de conflitos, tendo sempre 

como base o principal interesse da criança.  

A criança foi sempre envolvida na prestação de cuidados e para o caso de recusar algum 

tratamento, por exemplo, a vacinação, foram criadas estratégias de distração tendo sido recorrido 

ao brincar, para realizar a intervenção. Por vezes é necessário criar uma ligação com a criança 

baseada no brincar e na atividade que mais gosta para realizar uma intervenção, contudo é 

necessário respeitar sempre a vontade da criança, bem como os seus direitos, pelo que é essencial 

ter conhecimento sobre a Convenção sobre os direitos da Criança e sobre a Carta da Criança 

Hospitalizada. O anonimato e a privacidade da criança foram sempre mantidos e respeitados, pelo 

que é fundamental como futuros Enfermeiros Especialistas, desenvolver competências no âmbito 

da responsabilidade, ética e legal, respeitando os direitos humanos e o direito ao cuidado (Ordem 

dos Enfermeiros, 2015). 

O segundo domínio das competências é, o Domínio da melhoria continua da qualidade, 

o Enfermeiro Especialista deve garantir um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte 

das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica (B1), deve 

desenvolver práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

continua (B2) e, garantir um ambiente terapêutico e seguro (B3) (Ordem dos Enfermeiros , 

2019).  
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Associa-se a competência de mestre, ser capaz de comunicar as suas conclusões, 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, a enfermeiros especialistas e não especialistas 

de forma clara e sem ambiguidade (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro). 

Ao sermos estudantes de mestrado ambicionámos ser um agente dinamizador e 

desenvolver iniciativas e projetos com o objetivo de melhorar a qualidade dos cuidados prestados, 

contudo, encontramos certos obstáculos que tornam este objetivo difícil atingir, obstáculo esse a 

atual pandemia em que vivemos e que limita muito as atividades a serem desenvolvidas por não 

permitir o ajuntamento de pais ou enfermeiros no mesmo espaço.  

Todas as atividades desenvolvidas no decorrer dos estágios visam o desenvolver desta 

competência, uma vez que ao ter um papel dinamizador, desenvolver práticas que visem a melhoria 

da qualidade dos cuidados prestados vamos contribuir para um ambiente terapêutico e seguro. As 

atividades desenvolvidas foram ao encontro das necessidades observadas em cada local de estágio, 

o projeto que ambicionámos foi desenvolvido e uma parte será implementada no contexto onde 

exercemos funções, para melhorar não só a qualidade dos cuidados nos locais de estágio, mas 

também contribuir para a melhoria na prática diária.  

Em todos os locais de estágio foram realizados ensinos, bem como capacitados os pais não 

só para a prestação de cuidados segundo o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, mas 

também para a prevenção de acidentes no domicílio e promoção da saúde. No estágio I foi possível 

realizar uma formação via ZOOM para os pais, que embora não tenha tido a adesão expectável foi 

positiva e é facilmente replicável para poder capacitar os pais a proporcionar um ambiente seguro 

no domicílio, não só na formação, mas durante todas as consultas eram capacitados pais e crianças 

para a promoção da saúde e prevenção de acidentes.  

A realização de um folheto no serviço de Neonatologia também promoveu a capacitação 

dos pais, muitas vezes devido às suas condições financeiras não tem meios de adquirir uma cadeira 

de transporte e estas são emprestadas, mas convém saberem a lei em vigor para manter o RN em 

segurança.  

Desenvolver a norma e o Algoritmo de atuação em caso de TCE no SUP foi o desenvolver 

do projeto que tínhamos ambicionado pois contribui para a uniformização dos cuidados de saúde, 
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bem como a segurança de um ambiente terapêutico, os conhecimentos são transmitidos de forma 

clara o que proporciona a capacitação de enfermeiros especialistas e não especialistas.  

Em relação ao serviço de internamento, as quedas durante a hospitalização da criança não 

são tão exploradas como nos adultos, mas convém permitir que os Enfermeiros estejam despertos 

para a avaliação do risco de queda e da existência de uma escala que facilita esta avaliação. 

É importante como futuros EEESIP participar em áreas de melhoria dos cuidados, uma vez 

que durante a realização dos estágios os serviços se encontravam sobrecarregados é importante 

implementar projetos, não só para motivar as equipas como para contribuir para a prestação dos 

cuidados de qualidade às crianças e sua família.  

Ao ter reuniões com a professora orientadora e as EEESIP permitiu partilhar as 

experiências bem como desenvolver e refletir sobre as atividades a implementar, e que estas 

atividades não fossem opostas à temática escolhida, mas também fossem necessárias ao serviço, 

um projeto necessário e não apenas um projeto de gaveta. Ao desenvolver os projetos descritos em 

cada contexto foi possível desenvolver e consolidar os conhecimentos desta competência 

mantendo a prestação de cuidados baseada na qualidade.  

Manter o ambiente terapêutico e seguro foi a base da prestação de cuidados, como durante 

o estágio a multiculturalidade foi um comum, existiu necessidade de compreender como respeitar 

e como saber ouvir e comunicar com as diferentes culturas, etnias e crenças, cabe ao enfermeiro 

especialista respeitar a criança e família e adequar os cuidados às suas necessidades.  

O ambiente terapêutico e seguro foi mantido ao utilizar o Modelo de Parceria de Cuidados 

de Anne Casey, uma vez que os cuidados são prestados em conjunto com a família existe a 

possibilidade da promoção da saúde e prevenção da doença. A segurança dos dados foi mantida 

em todos os trabalhos académicos, por exemplo, no caso do estudo de caso e na elaboração do 

relatório não forem revelados dados institucionais, nem em relação às situações vividas.  

O terceiro domínio das competências é, o Domínio da Gestão de Cuidados, o Enfermeiro 

especialista gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde (C1), adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações 
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e ao contexto com base na garantia da qualidade dos cuidados (C2) (Ordem dos Enfermeiros 

, 2019).  

Um problema constante e observado em três das quatro realidades pelo qual passámos foi 

a falta de Enfermeiros e por vezes a gestão do EPI para a prestação de cuidados direta à criança 

dado o contexto pandémico em que nos inserimos atualmente.  

Foi possível em todos os estágios observar e participar em discussões de equipa sobre a 

prestação de cuidados e como promover a sua melhoria, esta partilha de experiências é benéfica 

pois permite estimular o pensamento crítico e observar como foi realizada estas discussões em 

equipa permite que seja observada uma nova realidade e o aumento de conhecimentos sobre cada 

uma delas.  

Em relação às funções de chefia, durante o estágio final no SUP tivemos oportunidade de 

ficar com um elemento que assume funções de chefia na ausência do chefe de serviço e que assume 

o posto de chefe de equipa durante todos os turnos em que está, por ser o elemento EEESIP mais 

velho e com mais experiência.  

Esta oportunidade foi extremamente pedagógica, pudemos observar o papel do enfermeiro 

gestor de conflitos, o que por vezes é complicado e pode causar problemas e desconfortos no seio 

da equipa. Foi possível participar durante a distribuição semanal dos postos de trabalho, claro que 

em caso de trocas é o chefe de equipa do turno em questão que gere essa distribuição, ao participar 

nesta tarefa tivemos oportunidade de compreender melhor a gestão dos enfermeiros conforme as 

suas competências e aptidões profissionais, confessamos que esta tarefa também despertou o 

pensamento crítico uma vez que é necessário fazer a gestão dos postos de trabalho com as 

competências dos enfermeiros e não permitir que fiquem apenas elementos mais novos no serviço, 

o que vai de encontro a outra atividade que nos foi proporcionada, a validação e aceitação de 

trocas, esta tarefa considero uma das mais complexas em termos de gestão, mais uma vez é 

necessário ter o cuidado de não colocar os enfermeiros mais novos a realizar turno e a ter sempre 

presente um chefe de equipa, dada a situação pandémica a EEESIP tinha o cuidado de não aceitar 

trocas que colocassem os Enfermeiros com muitos turnos seguidos uma vez que em caso de falta 

poderia comprometer o funcionamento do serviço. 
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 Estas competências não são de fácil aquisição, contudo demos o nosso melhor e 

participamos de forma a adquirir um pouco que fosse. O aceitar/rejeitar as trocas e distribuir os 

enfermeiros nos postos de trabalho pode também ser motivo de conflito, pelo que é necessário 

saber argumentar e gerir esta situação. 

Foi também possível participar na delegação de tarefas pelos elementos de equipa o que 

demonstra que o chefe de equipa reconhece o valor e empenho de cada elemento. 

Em relação à gestão dos cuidados as crianças eram observadas no início de cada turno e 

antecipadas as atividades para o restante turno de forma a possibilitar a sua gestão caso ocorresse 

alguma situação inesperada, é necessário antecipar e priorizar a atuação do Enfermeiro consoante 

as necessidades individuais de cada criança.   

As competências de gestão e liderança não são fáceis de atingir e requerem do enfermeiro 

especialista a gestão do bem-estar e motivação da equipa, a antecipação de situações para que não 

seja perturbado o normal funcionamento do serviço.  

O quarto domínio das competências é, o Domínio do Desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais, o Enfermeiro Especialista, desenvolver o autoconhecimento e 

assertividade (D1), baseia a sua praxis clínica especializada na evidência científica (D2) 

(Ordem dos Enfermeiros , 2019).  

Em relação às competências de Mestre, possui conhecimentos e capacidades de 

compreensão a um nível que sustenta os conhecimentos obtidos do 1º ciclo, desenvolve e 

aprofunda, permitindo e constituindo uma base de desenvolvimentos e aplicações originais, 

em muitos casos no contexto de investigação, sabe 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, relacionados com a sua área de estudo e 

desenvolve competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro).  

 O querer ingressar num curso de mestrado em Enfermagem nomeadamente na área da 

Saúde Infantil e Pediatria, trouxe um misto de sentimentos. A experiência na área embora presente 
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não era muita, pelo que foi necessário recorrer a conhecimentos e competências adquiridas durante 

a licenciatura e realizar pesquisa bibliográfica baseada na evidência para promover a realização 

dos cuidados à criança e família. 

A deslocação geográfica, integrar uma nova equipa e ser novamente aluno foi um grande 

desafio, esta situação foi promotora de ansiedade e alguns receios.  

Não é fácil sair da nossa zona de conforto e rumar ao desconhecido, principalmente se esta 

viagem for feita a sós. Permitiu sair da zona de conforto, tentar compreender o funcionamento de 

outros serviços, a atuação do EEESIP em diferentes contextos, observar como são prestados os 

cuidados à criança e á família e gerir as possíveis situações de conflito que dela advém. Desistir 

nunca foi uma opção e esta experiência potenciou novos conhecimentos e novas descobertas, o 

conhecimento das limitações em cada novo contexto pelo qual passamos, o que influenciou o 

estudo, o querer saber mais, o procurar saber para melhor intervir junto da criança e permitir a 

melhoria continua da qualidade dos cuidados.  

A diversidade dos contextos, bem como da área geográfica, das equipas e da 

multiculturalidade encontrada permitiu que a experiência se tornasse mais rica, foi possível 

observar a fazer parte de situações de gestão de conflitos, em que por vezes tinha de ser a EEESIP 

a intervir e ficarmos com um papel passivo de observador, o que também enriquece a experiência 

e nos mostra mais uma vez que estamos no papel de aluno a desenvolver competências, para mais 

tarde sermos nós a gerir a situação.  

O papel de estudante, permitiu observar de perto os EEESIP em diferentes contextos, como 

estes lidam com o conflito, como é a sua abordagem à criança e família, como integram a família 

nos cuidados, a sua postura em si, o que me fez refletir e ter consciência não só das minhas 

limitações, mas como dos pontos fortes que nos podem tornar um excelente EEESIP. A prestação 

de cuidados à criança/família nem sempre é fácil porque temos de integrar a família nos cuidados 

e esta articulação pode ser difícil, pelo que é necessário arranjar estratégias e ter noção das nossas 

competências e capacidades para promover uma prática de Enfermagem segura e baseada nas 

necessidades individuais da criança e da família.  



 
 

Out 2021 – Página 91 
 

Título | A criança com Traumatismo Crânio Encefálico: A Atuação do Enfermeiro Especialista 

 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica 

São três as competências especificas do EEESIP, sendo a primeira, assiste a 

criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde (Ordem dos Enfermeiros , 2018).  

Um dos principais objetivos do EEESIP é promover e maximizar a saúde da 

criança/família. Ao longo da descrição das atividades desenvolvidas em cada estágio foram 

abordadas as competências especificas. O EEESIP trabalha em parceria com a família de forma a 

promover a maximização do seu estado de saúde tendo como guia orientador para a prática o 

Modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey. O enfermeiro promove a capacitação das 

crianças/jovens/família/cuidador, englobando os cuidados prestados na comunidade para 

promover a saúde e prevenir a doença, tendo em conta o superior interesse da criança.  

Foi possível promover a maximização da saúde da criança com recurso ao estudo de caso 

elaborado no Estágio I e à elaboração dos planos de cuidados no serviço de Neonatologia e de 

Pediatria de Internamento, este plano de cuidados visavam as características e necessidades 

individuais da criança/família que estava perante nós, com destaque no seu desenvolvimento e 

melhoria do estado clínico. A criança é um ser em desenvolvimento motor, cognitivo, emocional 

e social, a avaliação, de quaisquer perturbações que possam comprometer o seu desenvolvimento 

(DGS, 2013) fazem parte das competências do EEESIP, bem como em caso de observar alguma 

alteração esta deve ser encaminhada para outro profissional.  

Para responder às necessidades especificas de cada criança é necessário conhecer as 

necessidades especificas consoante a sua faixa etária e o desenvolvimento, pelo que foi necessário 

investir nesta área de forma a adquirir competências e conhecimentos baseados na evidência. Em 

caso de doença crónica ou de doença aguda é necessário adequar os ensinos à criança/família que 

temos perante nós, por exemplo, os ensinos a uma criança que foi submetida a uma apendicectomia 

não são os mesmos a uma criança com Diabetes Mellitus Tipo 1, também é diferente realizar 

ensinos a um casal Português ou a um casal Senegalês, a barreira linguística neste caso é um 

importante fator, embora o foco seja a maximização da saúde cada criança/família tem 

características individuais as quais o Enfermeiro deve ter em conta. 
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A segunda competência específica do EEESIP é, cuida da criança/jovem e família nas 

situações de especial complexidade (Ordem dos Enfermeiros , 2018).  

O EEESIP deve ser capaz de dar resposta a situações de complexidade em diversas áreas e 

deter conhecimentos e habilidades que permitam antecipar e responder a situações de Emergência 

(Ordem dos Enfermeiros , 2018). A nossa prática diária gira em torno desta competência, não só 

no que diz respeito à criança/jovem, mas também ao adulto, tendo mais experiência nesta área não 

a torna tão stressante e gerador de ansiedade e medo pelo desconhecido. Na prática diária já 

lidámos com situações de reanimação de latentes e situações de gravidade para crianças o que em 

parte foi uma mais-valia pois juntamente com a situação de morte e gravidade em adultos promove 

e motiva a calma perante estas situações.  

Em todos os contextos do Estágio Final pudemos observar e participar numa situação de 

agravamento do estado geral da criança, com necessidade a transferência para a Sala de 

Emergência no SUP, com necessidade de cuidados mais específicos e vigilância mais apertada na 

Neonatologia e vigilância e antecipação de fatores de gravidade no Internamento. A situação que 

mais nos marcou foi sem dúvida na Neonatologia, talvez por ser um RN em que estava associada 

hipotermia e hipoglicémia, ou então por ser uma criança com horas de vida, contudo foi possível 

manter a calma, intervir pertinentemente e observar a EEESIP na sua atuação, foi também possível 

realizar um briefing da situação o que contribuiu para a aprendizagem. 

A gestão da dor e do bem-estar da criança/jovem e família foi uma constante em todos os 

estágios, ter em conta a sensação de dor e realizar estratégias para minimizar e aliviar a dor 

promovendo o conforto foram competências decididamente melhoras e desenvolvidas ao longo do 

estágio.  

Abordar a temática da doença crónica e incapacidade da criança nem sempre é fácil, é 

necessário ter uma certa sensibilidade e novamente, ter em conta o contexto em que a 

criança/família estão inseridos e a sua compreensão sobre o processo de doença, foi fundamental 

observar o EEESIP e a forma como lida com a doença crónica na criança para poder replicar o que 

foi observado. Há muitos pais que gerem bem a doença e aceitam, outros que não, pelo que cabe 

ao EEESIP avaliar as necessidades individuais.  
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A terceira e última competência do EEESIP, presta cuidados específicos em resposta às 

necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem (Ordem dos 

Enfermeiros , 2018). 

Foi possível desenvolver estas competências durante as consultas de vigilância de saúde 

infantil e juvenil nos CSP, nomeadamente no UCSP. As consultas são realizadas conforme o 

PNSIJ e avaliam a criança consoante a escala de avaliação Mary Sheridan Modificada e consoante 

as idades-chave padronizadas, é avaliado o desenvolvimento da criança, bem como em entrevista 

informal abordados os cuidados antecipatórios. Estas consultas estendem-se desde o RN com uma 

semana de vida até ao adolescente, onde é necessário adaptar as estratégias de comunicação 

consoante a criança que temos perante nós. Na UCSP embora em tempos de pandemia as consultas 

de saúde infantil e juvenil foram mantidas e tive oportunidade de participar e intervir ao longo do 

estágio, até realizar a consulta de forma autónoma. 

Todas as crianças inscritas na UCSP são convocadas para consulta de Enfermagem que 

antecede a consulta médica. Neste estágio em vez de ser privilegiada a situação de doença o seu 

foco é o desenvolvimento infantil saudável e a promoção da saúde e capacitação dos pais para 

prevenir os acidentes. Foi benéfico realizar este estágio em primeiro lugar pois permitiu que 

durante os outros estágios a avaliação da criança fosse realizada não só com base no contexto de 

doença, mas sim em relação ao seu desenvolvimento. Estas competências perduraram bem como 

a importância da capacitação dos pais sobre situações corriqueiras que por vezes os faz recorrer 

ao SUP, por exemplo, em relação à febre.  

A vinculação do RN para além de ser abordada nos CSP foi também abordada na 

Neonatologia, a sua promoção é fundamental para criar uma ligação com os pais, bem como a 

importância da amamentação para fortalecer este vínculo.  

Nas consultas ao adolescente e durante o internamento foi sempre tido em conta a 

adequação da comunicação e estimular para a escolha de estilos de vida saudáveis e reforçar a 

tomada de decisão responsável. 

O desenvolvimento de enfermeiro generalista para enfermeiro especialista foi adquirido, 

foram desenvolvidas e consolidadas competências durante o decorrer do mestrado. Estas 
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competências são essenciais para a promoção da saúde e melhoria da prestação de cuidados à 

criança e família, a aprendizagem é constante e em Enfermagem a investigação e conhecimentos 

estão associadas à profissão.  

Não foi dado exemplo de situações em contexto de estágios porque as mesmas estão 

mencionadas ao longo da descrição individual de cada contexto.  

Ao longo da elaboração do relatório foi possível refletir sobre as experiências vividas e as 

competências adquiridas ao longo de cada estágio. Cada contexto permitiu a aquisição de 

competências e também fomentar os cuidados que transformam o Enfermeiro Generalista no 

Enfermeiro Especialista. Para ser EEESIP é necessário prestar os cuidados diferenciados à criança 

ao longo do ciclo vital e ser capaz de melhorar a qualidade dos cuidados ao redor. O foco do 

EEESIP não é só a criança/jovem, mas sim a família, nem é apenas a criança em contexto de 

doença, mas a promoção da saúde e prevenção da doença. 
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CONCLUSÃO  

A elaboração e conclusão do presente relatório encerra um capítulo que permitiu uma 

grande aprendizagem tanto a nível profissional como pessoal. Ao ingressar neste mestrado e com 

o inicio dos estágios salientamos sentimentos de receio e de ansiedade, o desconhecido, os 

contextos, as equipas diferentes, tudo isto provocou um misto de  emoções e situações, neste 

momento, confessamos que todas as aprendizagens, sejam elas teóricas ou práticas permitiram que 

evoluíssemos enquanto profissionais, em cada contexto foi promovido o querer saber para melhor 

prestar cuidados, a pesquisa constante por novas temáticas, novas situações que permitiram a 

reflexão constante e o desenvolvimento de novas competências e aprendizagens em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica.  

Como referido anteriormente, o projeto desenvolvido em contexto de estágio teria de ter 

aplicação no contexto onde nos inserimos, só assim o projeto nos fazia sentido. Ao ter elaborado 

o projeto num Serviço de Urgência Pediátrica com uma área mais abrangente e mais diferenciado 

em termos de recursos humanos que o da nossa prática e ter sido tão bem recebido pelos 

profissionais foi bastante gratificante pois criar uma norma e um algoritmo de atuação para Sala 

de Reanimação reduz o ansiedade em caso de TCE moderado ou severo porque o enfermeiro vai 

ter presente um guia e saberá como atuar, a informação que consta na norma e no algoritmo está 

clara e é de fácil pesquisa e consulta para os profissionais.  

Em cada contexto foram desenvolvidas atividades específicas, tendo em conta o 

diagnóstico de situação e a pertinência do contributo para o serviço antes de elaborar o projeto 

para o serviço refletimos sempre com a EEESIP orientadora e foram avaliadas as necessidades do 

serviço, as atividades foram suportadas com pensamento crítico e reflexivo e baseadas na 

evidência.  

Devido à pandemia atual não foi possível desenvolver atividades de grupo presenciais e 

embora a formação via ZOOM que realizámos na UCSP tenha corrido bem, a adesão não foi a 

melhor e a intervenção dos pais foi pequena comparado com uma formação presencial, onde se 

capacitam os pais e se promove a saúde e previne os acidentes. 
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Em relação aos objetivos previamente definidos, todos foram atingidos durante a 

elaboração do presente relatório e durante cada contexto clínico. Com certeza que por cada estágio 

realizado foi possível melhorar a prática clínica e contribuir para a qualidade dos cuidados, o 

pensamento crítico foi desenvolvido ao longo de cada estágio o que permitiu desenvolver as 

competências comuns e específicas de Especialista e de Mestre. Pudemos observar e participar em 

situações reais que nos fizeram crescer como profissionais de saúde, a aprendizagem é uma 

constante da vida e com certeza que não é com a obtenção do grau de Mestre que o estudo está 

concluído, é necessário pegar em todas as aquisições adquiridas e implementá-las no contexto 

clínico.  

Como pontos positivos e facilitadores da conclusão este relatório ressaltamos a motivação 

e o interesse genuíno em querer desenvolver competências em ESIP, bem como o apoio da 

professora orientadora durante todo o processo e a disponibilidade das EEESIP em partilhar os 

seus conhecimentos e permitir a nossa integração no serviço e discussão de situações clínicas que 

fomentaram o pensamento critico.  

Como ponto negativo destacamos a atual pandemia que veio colocar uma pausa nas nossas 

vidas e dificultar ainda mais a realização dos estágios, sempre com receio de ficar de quarentena 

ou de não ser permitido realizar estágio e adiar ainda mais a conclusão do mestrado.  

Concluímos assim com um sentimento gratificante sobre todas as aprendizagens 

desenvolvidos que permitiram desenvolver o pensamento crítico na área da ESIP e mudar o olhar 

de enfermeira generalista para EEESIP durante a avaliação e abordagem ao binómio criança e 

família. Esta experiência também promoveu o olhar para a criança em contexto de doença não só 

observando a doença em si, mas também como agir de forma a promover o seu desenvolvimento 

saudável e avaliar as necessidades específicas.   

O investimento na área não fica por aqui, como futuros EEESIP iremos manter a procura 

pelo conhecimento e pela melhoria constante dos cuidados à criança/jovem e família.  
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ANEXO I – ESCALA DE COMA DE GLASGOW PEDIÁTRICA  
 

 

Fonte: Urgências no Ambulatório em Idade Pediátrica Urgências no Ambulatório em Idade 
Pediátrica. Volume I. Direção-Geral da Saúde, 2004, p. 44 
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ANEXO II – ESCALA DE MARY SHERIDAN MODIFICADA: 1 AOS 12 
MESES 
 

Fonte: DGS. (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa: Direção-Geral da Saúde 
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ANEXO III – SINAIS DE ALARME: 1 AOS 12 MESES  
 

Fonte: DGS. (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa: Direção-Geral da Saúde 
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ANEXO IV - ESCALA DE MARY SHERIDAN MODIFICADA: 18 MESES 
AOS 5 ANOS 

 Fonte: DGS. (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa: Direção-Geral da Saúde  
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ANEXO V – SINAIS DE ALARME: 18 MESES AOS 5 ANOS  
 

Fonte: DGS. (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa: Direção-Geral da Saúde 
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APÊNDICE I – RESUMO SCOPING REVIEW 
 

RESUMO 

O Traumatismo Crânio Encefálico é considerado um grave problema junto das crianças e jovens, tendo 

consequências a curto ou longo prazo, pode ocorrer em atividades desportivas ou recreativas e afetar qualquer 

criança. O objetivo principal desta Scoping Review é enumerar a atuação do enfermeiro ao nível da saúde escolar 

e a nível hospitalar junto da criança com traumatismo crânio encefálico. Metodologia: Foi realizada pesquisa 

em base de dados durante os meses de Fevereiro e Março de 2021, onde foram selecionados 4 artigos com base 

em critérios de inclusão e exclusão. Os artigos selecionados foram analisados consoante o The Joanna Briggs 

Institute. Resultados: Foram selecionados 4 artigos que vão de encontro à pergunta inicial que deu origem à 

pesquisa realizada. Conclusão: A importância da atuação do enfermeiro não se prende apenas no internamento 

através da identificação de novos sintomas ou sinais de traumatismo crânio encefálico, mas também ao nível da 

saúde escolar através da capacitação e promoção da saúde junto de crianças/jovens, docentes e familiares, bem 

como o acompanhamento da criança com lesão cerebral no regresso à escola. 
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APÊNDICE II – PÓSTER DE PROMOÇÃO DA SAÚDE  
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APÊNDICE III – CONSENTIMENTO INFORMADO  
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APÊNDICE IV – APRESENTAÇÃO AOS PAIS – COMO AGIR E PREVE-
NIR UM TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO NA CRIANÇA 
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APÊNDICE V – FORMULÁRIO DE EFICÁCIA DA FORMAÇÃO 
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APÊNDICE VI – NORMA ATUAÇÃO PERANTE A CRIANÇA COM 
TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO (TCE), MODERADO E GRAVE 
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APÊNDICE VII – ALGORITMO ATUAÇÃO  
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APÊNDICE VIII – PERTINÊNCIA NORMA 
 

Apreciação e recolha de contributos de Proposta de Norma: Atuação do Enfermeiro no 
Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) moderado e grave  

 

No âmbito do 4º Mestrado em Associação em Enfermagem na área de especialização de 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, foi decidido abordar a temática do Traumatismo 

Crânio Encefálico na Criança.  

Como no presente serviço de Urgência Pediátrica não existia uma norma de Enfermagem 

que uniformizasse os cuidados de Enfermagem à criança com Traumatismo Crânio-Encefálico foi 

proposta a elaboração de uma norma e algoritmo para uniformizar e orientar a atuação do 

Enfermeiro em Sala de Reanimação.  

Este questionário é de cariz anonimo, sendo voluntária a participação no mesmo. Serve 

para avaliar a pertinência da norma/algoritmo e a aplicabilidade ao serviço, bem como a recolha 

de contributos por parte dos participantes. Os dados serão tratados de forma agrupada de forma a 

validar a norma de procedimento.   

 

Acha a norma adequada ao Serviço? 

Sim ____                 Não_____ 

 

A informação que consta na norma é importante? 

Sim ____                 Não_____ 

 

Na prática diária torna-se um instrumento a ter aplicado na sala de reanimação? (Algoritmo) 

Sim ____                 Não_____ 
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Tem alguma sugestão de melhoria? 

Sim ____                 Não_____ 

Se sim, qual?  

 

 

 

Muito Obrigada pela vossa colaboração!        

 

 

 

 

Tatiana Matos 

Estudante de Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  
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APÊNDICE IX – FOLHETO SOBRE TRANSPORTE DO RECÉM-NAS-
CIDO 
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APÊNDICE X – PERTINÊNCIA FOLHETO 
 

Apreciação e recolha de contributos para o folheto sobre o Transporte do Recém-nascido  

 

No âmbito do 4º Mestrado em Associação em Enfermagem na área de especialização de 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, foi decidido abordar a temática do Traumatismo 

Crânio Encefálico na Criança.  

Como no presente serviço de Unidade de Cuidados Especiais Neonatais não é possível 

abordar a minha temática escolhida para o projeto final foi proposta a elaboração de um folheto 

informativo para os pais sobre o transporte do recém-nascido na cadeira de transporte, onde 

engloba os cuidados com o recém-nascido prematuro.   

Este questionário é de cariz anonimo, sendo voluntária a participação no mesmo. Serve 

para avaliar a pertinência do folheto, bem como a recolha de contributos por parte dos 

participantes. Os dados serão tratados de forma agrupada de forma a validar a norma de 

procedimento.   

 

Acha o folheto pertinente? 

Sim ____                 Não_____ 

 

A informação que consta é importante? 

Sim ____                 Não_____ 

 

Irá entregar o folheto aos pais durante o internamento/dia da alta? 

Sim ____                 Não_____ 
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Considera útil a existência deste folheto no serviço? 

Sim ____                 Não_____ 

 

 

Tem alguma sugestão de melhoria? 

Sim ____                 Não_____ 

Se sim, qual?  

 

 

 

Muito Obrigada pela vossa colaboração!        

 

 

 

 

Tatiana Matos 

Estudante de Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  
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APÊNDICE XI - NORMA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA 
DA CRIANÇA/JOVEM NO SERVIÇO DE PEDIATRIA DE INTERNA-
MENTO 
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