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RESUMO 

Título: A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: Um Instru-

mento para a promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido. 

A visita domiciliária é um instrumento único na oferta de cuidados disponíveis e prestados 

ao recém-nascido, puérpera e família. No período neonatal devem ser desenvolvidas pelos pais, 

um conjunto de atividades que garantam a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, num 

ambiente estável e saudável, esta ação é designada por parentalidade. O enfermeiro deve pro-

movê-la, facilitando a transição dos pais para o novo papel. 

É recomendado pela Organização Mundial de Saúde a implementação de visitas domicili-

árias na primeira semana após o nascimento. A sua importância está também presente no Pro-

grama Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. 

Assim, para facilitar a implementação da visita domiciliária de enfermagem ao RN e 

Puérpera, numa USF, desenvolvemos um projeto de intervenção tendo por base a metodologia 

de projeto. 

Integra-se ainda neste relatório uma análise reflexiva dos diferentes contextos de estágio e 

da aquisição de competências de Mestre e de Enfermeiro Especialista. 

O percurso realizado permitiu-nos o apoderamento de novos conhecimentos e competên-

cias que contribuem para a prática especializada, excelência do exercício profissional e decor-

rente disto a qualidade dos cuidados. 

Palavras-chave: Parentalidade, Recém-Nascido, Visita Domiciliária, Enfermeiro. 
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ABSTRACT 

Title: Nursing home visit to newborns and puerperal women: an instrument for the pro-

motion of parenthood and the newborn’s health. 

The Home Visit is an important instrument in healthcare available and provided to the 

newborn, puerperal woman and family. In the neonatal period, parents must develop a set of 

activities that ensure the child's survival and development, in a stable and healthy environment, 

this action is designated by parenting. The nurse should promote it, facilitating the parents’ 

transition to the new role. 

It is recommended by the World Health Organization the home visits implementation in 

the first week after birth. Its importance is also present in the National Child and Youth Health 

Program. 

This way, to facilitate the implementation of nursing home visits to the RN and the puer-

peral woman, at a USF, we developed an intervention project based on the project methodology. 

This report also includes a reflective analysis of the different internship contexts and the 

acquisition of Master's and Specialist Nurse skills. 

The path taken allowed us to acquire new knowledge and skills that contribute to speciali-

zed practice, excellence in professional practice and, consequently, the quality of care. 

Keywords: Parenting, Newborn, Home Visit, Nurse. 
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INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Estágio foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular Rela-

tório, do Curso de Mestrado em Enfermagem no ramo de especialização em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica, realizado, em associação, pela Escola Superior de Enfermagem São 

João de Deus da Universidade de Évora, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

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

de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Beja, instituição na qual foi ministrada a presente edição deste curso. 

Para a elaboração do referido relatório definimos como linha de investigação “Necessida-

des em cuidados de enfermagem em populações específicas”, colocando o foco na melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados e recorrendo à mais recente evidência científica, conside-

rámos como uma necessidade de cuidados identificada a Visita Domiciliária (VD) de enferma-

gem e a população específica o Recém-Nascido (RN), puérpera e família. Assim, surgiu o título 

deste relatório de estágio “A VD de Enfermagem ao RN e Puérpera: Um instrumento para a 

Promoção da Parentalidade e da Saúde do RN.” 

Perante isto, urge o desenvolvimento do Projeto de Intervenção (PI) que será pormenori-

zado numa fase posterior deste relatório, o qual realizado de acordo com as etapas preconizadas 

pela metodologia de projeto. Como afirma Benner (2001) “a teoria é um excelente instrumento 

para explicar e predizer” (Benner, 2001, p. 32).  Assim, para a sua concretização, a nossa prática 

e intervenções foram baseadas na evidência, recorrendo aos resultados e conclusões de estudos 

primários, Revisões Sistemáticas da Literatura, Guias de Boas Práticas e diretrizes de entidades 

de referência a nível nacional e internacional. 

Embora a temática em análise tenha surgido de uma necessidade identificada num contexto 

de estágio, nomeadamente nos Cuidados de Saúde Primário (CSP), os conceitos parentalidade 

e RN, mais concretamente a saúde do RN, foram transversais a todos os locais de estágio. Neste 

sentido, em todos os contextos, foi nossa intenção desenvolver e promover as competências dos 

pais na transição para a parentalidade e intervir no âmbito da promoção e maximização da saúde 

do RN, que corresponde ao período de vida de maior instabilidade e consequentemente de maior 
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risco. Com foco na parentalidade, na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) de-

senvolvemos uma proposta de norma intitulada “Atuação do enfermeiro no contacto telefónico 

de Enfermagem de acompanhamento no pós-alta do RN”. No âmbito da promoção da saúde do 

RN, num Serviço de Urgência Pediátrica (SUP) elaborámos um livro de bolso sobre as Escalas 

de avaliação da dor em pediatria e uma proposta de protocolo designado por “Promoção de 

cuidados atraumáticos: a sacarose no controlo da dor aguda durante a realização de procedi-

mentos de Enfermagem” (UNICEF & World Health Organization, 2015). 

“Cada vez mais se identifica a necessidade de incremento de ações e estratégias que ava-

liem o desenvolvimento infantil, promovam o pleno desenvolvimento das crianças e das famí-

lias e, consequentemente, de forma ampla, o da sociedade” (Fundação Maria Cecilia Souto 

Vidigal, 2018, p. 5). 

“Uma vez que é humanamente impossível as crianças desenvolverem-se sozinhas, os pais 

constituem o seu meio de crescimento” (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015, p. 22). 

Neste sentido, promover a parentalidade é um caminho comum para melhorar o desenvol-

vimento e o bem-estar das crianças e dos pais. Existe um consenso crescente de que interações 

seguras e positivas entre pais e filhos estabelecem as bases para um desenvolvimento infantil 

saudável. Daqui advém a noção de que promover a parentalidade induz também à promoção da 

saúde das crianças (Sanders et al., 2014). 

Segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, o conceito de paren-

talidade é definido como “Tomar conta: assumir as responsabilidade de ser mãe/pai; compor-

tamentos destinados a facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; com-

portamento para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização das ex-

pectativas dos indivíduos, família, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel 

parental adequados ou inadequados”(Internacional Council of Nurses, 2016, p. 71). 

A adaptação à parentalidade apresenta-se, contudo, como “um processo de transição que 

tem riscos associados, porque a qualidade da interação e relação pais/filhos pode ser afetada ou 

posta em causa, sendo necessário compreender o modo como os pais experienciam a adaptação 

a este período de transição” (Ordem dos Enfermeiros, 2015c, p. 11). 
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Neste âmbito, considera-se deveras importante a atuação do enfermeiro na mobilização de 

estratégias para cuidar a ajudar as pessoas a alcançar transições positivas e saudáveis. Assim, e 

sendo a transição para a parentalidade considerada como uma transição de desenvolvimento, os 

pais precisam mais do que a transmissão de conhecimentos para o sucesso desta transição, ne-

cessitando também de uma oportunidade para exprimir as suas dúvidas e sentimentos, e de 

explorar formas de maximizar o seu novo papel, requerendo por isso de uma intervenção holís-

tica e atempada (Meleis, 2010). 

É neste sentido que a VD ao RN e família se tem mostrado um valioso instrumento na 

melhoria das condições de desenvolvimento infantil e da parentalidade e tão recomendado por 

entidades de relevo. Relativamente à promoção da saúde do RN/criança e ao desenvolvimento 

infantil, estudos revelam melhorias em indicadores como o desenvolvimento motor, de lingua-

gem, cognitivo, função executiva e competências emocionais e sociais. Relativamente à paren-

talidade, são notáveis os benefícios relativamente ao apego, à autoeficácia parental e à saúde 

mental parental (Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 2018). 

Com base na fundamentação já referida, desenvolvemos no decorrer do Estágio Final, mais 

especificamente, numa Unidade de Saúde Familiar (USF), um PI tendo por base a metodologia 

de projeto. É objetivo principal desta metodologia “centrar-se na resolução de problemas e, 

através dela, adquirem-se capacidades e competências de características pessoais pela elabora-

ção e concretização de projetos numa situação real. A metodologia constitui-se assim como 

uma ponte entre a teoria e a prática (…)” (Ruivo et al., 2010, p. 3). 

 Desta forma, procedemos à recolha de informações objetivas e subjetivas para identificar 

um problema e necessidade de um contexto específico, posteriormente definimos objetivos e 

planeámos atividades para dar resposta ao problema e necessidades identificados. Nas fases 

seguintes implementámos as tarefas planificadas e realizámos uma avaliação da concretização 

dos objetivos formulados (Kockenberry & Wilson, 2014). 

Definimos como objetivo geral para o nosso PI, cujo título e temática já foram explanados 

anteriormente:  

• Facilitar a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera, como oferta 

de cuidados de saúde, à população abrangida pela USF.  
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Como objetivos específicos idealizámos:  

• Facilitar a inclusão da equipa de enfermagem da USF na realização do 

projeto;  

• Elaborar uma norma que clarifique, normalize e uniformize a VD ao RN 

e Puérpera até ao 15º dia de vida, onde a parentalidade e a saúde do RN se apre-

sentam como tema central;  

• Elaborar um instrumento de registos da VD e orientador da realização da 

mesma;  

• Motivar os enfermeiros para a implementação da VD de enfermagem ao 

RN e Puérpera. 

A concretização deste projeto, acrescida de todo o percurso realizado ao longo deste curso 

de Mestrado em Enfermagem, permitiu-nos o desenvolvimento das Competências de Enfer-

meiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, das Competências Comuns 

de Enfermeiro Especialista e das Competências de Mestre.  

Atendendo aos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Saúde Infantil e 

Pediátrica (EEESIP) “presta cuidados de nível avançado com segurança e competência à cri-

ança/jovem saudável ou doente, proporciona educação para a saúde, assim como identifica e 

mobiliza recursos de suporte à família/pessoa significativa. Tem como desígnio o trabalho em 

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

se encontre (…) de forma a promover o mais elevado estado de saúde possível” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2017, p. 3). 

O Enfermeiro Especialista, independentemente da sua área de especialidade demonstra 

elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e ainda uma elevada perícia 

no suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação 

e assessoria (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

Relativamente ao Mestre, este tem aptidões que lhes permite uma aprendizagem ao longo 

da vida. Desta forma, possuiu conhecimentos e capacidade de compreensão sabendo aplicar os 

mesmo na resolução de problemas. É também capaz de desenvolver soluções e fazer juízos em 
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situações de informação limitada, estando apto para comunicar as suas conclusões (Presidência 

do Conselho de Ministros, 2018). 

Para a elaboração do presente relatório definimos como objetivo geral:  

• Clarificar o nosso percurso de aprendizagem durante a realização do Estágio Final.  

Considerámos como objetivos específicos para este relatório de estágio:  

• Fundamentar o PI com recurso à mais atual evidência científica;  

• Refletir sobre os diferentes contextos de estágio;  

• Apresentar o PI realizado tendo em conta todas as fases da metodologia de projeto; 

• Evidenciar uma importante capacidade reflexiva sobre o desenvolvimento das Compe-

tências Comuns do Enfermeiro Especialista, das Competências Específicas do EEESIP 

e das Competências de Mestre. 

Metodologicamente, para a sua elaboração, a pesquisa bibliográfica fundamentou-se na 

consulta de diretrizes nacionais e internacionais relativamente às boas práticas clínicas no âm-

bito da disciplina de Enfermagem. Recorremos ainda a bases de dados científicos, com abran-

gência na área da saúde, através do motor de busca EBSCO e Pubmed, tendo sido realizada 

uma pesquisa entre junho e agosto de 2021 com as palavras-chave «parenting, newborn, neo-

nate, home visit, nursing, nursing visit». Foi também efetuada uma pesquisa em bases de dados 

científicas de acesso livre, nomeadamente Repositórios Nacionais. 

Estruturalmente, o relatório apresentado encontra-se repartido em quatro capítulos. Desta 

forma, após a presente introdução, procederemos a um enquadramento conceptual que servirá 

de suporte à nossa prática. Neste primeiro capítulo, numa fase inicial será feita referência ao 

RN e à teoria das transições de Afaf Meleis. Sustentados nesta teoria abordaremos o conceito 

de Parentalidade. Por último, ainda no primeiro capítulo, sintetizaremos a evidência científica 

existente sobre a VD ao RN e família na promoção da parentalidade. No Segundo capítulo será 

apresentado o nosso percurso formativo ao longo do Estágio Final, no qual fomos elementos 

ativos no contexto de USF, SUP E UCIN. O PI será parte integrante do terceiro capítulo. Neste 

capítulo justificaremos a temática escolhida, onde faremos uso de adicional evidência científica 

e diretrizes de entidades de relevo que por opção e para melhor perceção não incluímos no 
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capítulo referente ao enquadramento teórico. Procederemos também ao diagnóstico de situação, 

à definição de objetivos, ao planeamento, execução e avaliação do projeto. No último capítulo 

realizaremos a uma análise reflexiva da aquisição e desenvolvimento das Competências Co-

muns do Enfermeiro Especialista, das Competências Específicas do EEESIP e das Competên-

cias de Mestre. O presente relatório culminará com a Conclusão na qual serão sintetizados os 

conhecimentos e raciocínios realizados ao longo do mesmo, analisaremos a concretização dos 

objetivos aqui delineados e identificaremos novos caminhos e necessidades no futuro. 

A bibliografia do presente trabalho foi elaborada à luz das normas da «American Psycho-

logical Association [APA] 7th Edition», sendo que a sua formatação seguiu as regras de elabo-

ração de trabalhos definidas pelas instituições que ministram este curso de mestrado em Enfer-

magem em associação. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

O entendimento da Enfermagem como disciplina e profissão prediz que a mesma seja ali-

cerçada com base em teorias de enfermagem e no mais atual conhecimento científico. Desta 

forma, a vertente prática da nossa profissão deve estar em constante dinamismo, sendo interde-

pendente da teoria e não havendo sobreposição de uma ou de outra (F. Moreira & Ferreira, 

2014).  

Assim, importa para o presente percurso formativo o seu desenvolvimento no mais atual 

conhecimento teórico, cabendo-nos a nós, enfermeiros e estudantes na procura constante do 

saber, fazer a sua transposição e torná-lo aplicável no domínio da praxis reconhecendo que a 

prática de enfermagem baseada em evidência combina o saber proveniente do conhecimento 

com a experiência clínica e a intuição (Kockenberry & Wilson, 2014). 

Perante isto, cientes do reconhecimento das pesquisas como ação fundamental à prática de 

enfermagem e da importância dos modelos de enfermagem na promoção da melhoria da quali-

dade do cuidado e da confiabilidade das intervenções, procedemos ao longo do presente capí-

tulo à realização de um enquadramento conceptual da temática em estudo. Procuramos assim, 

neste capítulo, enquadrar de forma organizada e precisa os conceitos que orientaram a nossa 

ação, os quais mereceram da nossa parte uma análise crítica e reflexiva, permitindo assim sin-

tetizar e explanar de forma clara e precisa os conceitos e conhecimentos teóricos a seguir apre-

sentados (Camargo et al., 2017). 

 

1.1.  O Recém-Nascido 

O primeiro mês de vida, denominado por período neonatal, é o período de maior risco na 

vida de um indivíduo.(UNICEF & World Health Organization, 2015) 

A primeira respiração de um RN inicia uma cascata de mudanças que permitem que este 

faça a transição da dependência da placenta e do metabolismo materno no útero para a vida 
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como um indivíduo separado. Os profissionais de saúde que cuidam de recém-nascidos durante 

essa transição devem estar preparados para ajudar os neonatos com dificuldades (Graves & 

Haley, 2013; Swanson & Sinkin, 2015). 

Logo no nascimento conseguimo-nos aperceber das funções sensoriais do RN e de como 

estas são consideravelmente bem desenvolvidas e influenciam significativamente o cresci-

mento, o desenvolvimento e o processo de formação de vínculo. No que concerne à visão, os 

RN têm a capacidade de focalizar por momentos um objeto brilhante, mesmo em movimento, 

até uma distância de 20 cm e na linha média do campo de visão.  Relativamente à audição, após 

drenado o líquido amniótico dos ouvidos, é possível que os RN apresentem uma acuidade au-

ditiva semelhante à dos adultos, apresentando diferenças de comportamento relativamente a 

sons de frequência diferente. Assim, os RN reagem com sobressalto e uma reação de alerta a 

um som alto, com cerca de 90 decibéis. Sons de baixa frequência como o batimento cardíaco 

ou canções de embalar tendem a diminuir a atividade motora e o choro. É ainda possível que 

um RN com menos de 3 dias de vida consiga diferenciar a voz da mãe e que, ao quinto dia de 

vida, consiga distinguir histórias contadas pela mãe durante os últimos três meses de gravidez 

de outras contadas por outra mulher após o nascimento (Kockenberry & Wilson, 2014). 

Relativamente à função sensorial do olfato, os RN reagem a odores fortes virando a cabeça. 

Bebés amamentados são capazes de distinguir o cheiro do leite materno. A higienização desne-

cessária das mamas pode interferir com o estabelecimento da amamentação precoce uma vez 

que se acredita que o cheiro materno influencia não só o sucesso do processo de apego como 

também no sucesso da amamentação. Abordando o paladar, o RN possui a aptidão para distin-

guir entre paladares e decorrente disso desencadear expressões faciais diferentes. Se uma solu-

ção sem gosto não desencadeia qualquer expressão, uma solução adocicada provoca uma suc-

ção vigorosa e uma olhar de satisfação. Contrastando, um sabor amargo produz uma expressão 

raivosa e perturbada. É reconhecido ainda que no início da infância as papilas gustativas estão 

maioritariamente presentes na ponta da língua. Por último, e debruçando-nos sobre o tato, os 

RN são capazes de percecionar a sensação tátil em todo o corpo apresentando maior sensibili-

dade na face, com especial destaque para a boca, nas mãos e na região plantar dos pés.  A fricção 

da região dorsal e do abdómen, em regra desencadeia uma resposta calma e serena do RN. 

Refere a evidência que o toque e o movimento são cruciais para o crescimento e o desenvolvi-

mento (Kockenberry & Wilson, 2014). 
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Fazendo referência a dados estatísticos, estes referem que em 2019, o número de nados 

vivos, cuja mãe residia em Portugal, foi de 86597. No entanto, em contrapartida, em todo o 

mundo, cerca de 7.000 recém-nascidos morrem todos os dias. Relativamente a Portugal e de-

bruçando-nos sobre a taxa de mortalidade neonatal, número de crianças que morre antes de 

completar 28 dias de idade por cada 1000 crianças nascidas com vida, segundo o Instituto Na-

cional de Estatística, no ano de 2020 foi de 1,7, denotando-se um decrescimento ao longo dos 

anos (Instituto Nacional de Estatística, 2020, 2021).  

“A mortalidade neonatal (…) está geralmente mais associada às malformações da criança 

ou a complicações da gravidez e do parto, sendo por isso habitualmente entendida como sendo 

mais influenciada pelo desempenho dos cuidados hospitalares” (Barreto et al., 2014, p. 32). 

Fundamentados pelo decrescendo número de casos de mortalidade neonatal denota-se a 

importância dos cuidados de saúde e a adequabilidade dos mesmos. Assim, importa ao enfer-

meiro conhecer os comportamentos normais esperados durante cada avaliação que realiza ao 

RN, para que seja possível o reconhecimento de qualquer desvio que possa impossibilitar a 

evolução tranquila deste no período pós-natal. Tendo em conta que o tempo médio de hospita-

lização após o parto tem tido uma tendência também ela decrescente é cada vez mais crucial 

preparar os pais para o cuidado neonatal no domicílio. Perante isto, ganha relevo a importância 

de se proceder a uma avaliação rigorosa de comportamentos que indiquem a formação de vín-

culos emocionais entre o RN e a família, com especial destaque para a mãe (Kockenberry & 

Wilson, 2014). 

Com o nascimento de um filho inicia-se uma nova etapa de transição com riscos associa-

dos. É assim crucial perceber como os pais vivenciam a adaptação a este período uma vez que 

a capacidade do cuidador de interpretar e responder aos sinais da criança de uma forma sinto-

nizada está associada a um desenvolvimento infantil positivo em várias áreas.  Perante isto, 

urge a necessidade de uma positiva transição para uma parentalidade. Importa assim, neste 

ponto, fazer um breve enquadramento da teoria das transições de Meleis (Greve et al., 2018; 

Ordem dos Enfermeiros, 2015c; UNICEF & World Health Organization, 2015). 
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1.2.  Teoria das Transições 

“O conhecimento de Enfermagem começou por ser construído através do enfoque dado 

aos procedimentos técnicos, à sua fundamentação em princípios científicos desenvolvimento 

de teorias de Enfermagem como suporte no processo de cuidar. Esta preocupação com a procura 

de conhecimento específico de Enfermagem suscitou estudos e diversas formulações de teorias” 

(Nunes & Poeira, 2021, pp. 125–126) 

A análise e reflexão sobre teorias de enfermagem consideram-se deveras vantajosas para 

os enfermeiros tendo estas aplicabilidade na prática, na pesquisa, na educação e administração 

das diferentes dimensões do cuidar. Neste sentido, a teoria de Meleis adquire especial relevân-

cia ao contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da disciplina de Enfermagem sendo 

que a sua reflexão permite-nos a aplicabilidade da sua componente teórica na nossa prática 

(Ramalho Neto et al., 2016). 

Meleis refere que a transição é um dos conceitos centrais da disciplina de enfermagem uma 

vez que os encontros entre o enfermeiro e a pessoa cuidada costumam ocorrer durante períodos 

de transição e de instabilidade precipitados por mudanças de desenvolvimento, situacionais ou 

de doenças de saúde. Essas mudanças podem produzir alterações profundas na vida dos indiví-

duos e dos seus familiares tendo implicações importantes para o bem-estar e a saúde 

(Schumacher & Meleis, 1994). 

O conceito de transição pode ser definido como a passagem de uma fase de vida, condição 

ou status para outro, é um conceito múltiplo que abrange os elementos de processo, consciência, 

comprometimento, intervalo de tempo, perceção e eventos críticos. Importa no entanto ressal-

var que as transições não são vivenciadas da mesma maneira por pessoas diferentes, mesmo 

quando as circunstâncias, como a transição para a parentalidade, são semelhantes (Meleis et al., 

2000; Meleis & Chick, 1986). 

A grande variação de resposta que ocorre entre indivíduos, famílias ou organizações rela-

tivamente às transições implica que e os enfermeiros tenham uma estrutura de avaliação que 

lhes permita captar essa variação para poderem compreender a experiência de transição tendo 

em conta a individualidade de cada pessoa (Schumacher & Meleis, 1994). 
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Os enfermeiros pensam em muitas situações diversas como transições. São identificados 

quatro tipos de transições relevantes para a enfermagem nomeadamente: desenvolvimento, si-

tuacional, saúde-doença e organizacional. A transição para a parentalidade insere-se nas transi-

ções de cariz de desenvolvimento. Estas transições de desenvolvimento humano são fenómenos 

complexos e dinâmicos que envolvem uma série previsível de estadios de crescimento deter-

minados biologicamente (físico e cognitivo) e de maturação psicossocial. As transições de de-

senvolvimento também envolvem eventos e transições imprevisíveis, que precipitam mudanças 

que provavelmente influenciarão a saúde e o bem-estar de maneira adversa (Meleis, 2010). 

As condições de transição incluem significados, expectativas, nível de conhecimento e ha-

bilidade, ambiente, nível de planeamento e bem-estar físico e emocional. Entre os quatro tipos 

de transições, encontra-se um consenso considerável de que estes são fatores importantes que 

influenciam as transições. Especificando, o significado refere-se à avaliação subjetiva de uma 

transição antecipada ou experimentada e a avaliação de seu provável efeito. A expectativa é 

outro fenómeno subjetivo que influencia coletivamente a experiência de transição. Pessoas em 

transição podem ou não, saber o que esperar e as suas expectativas podem ou não, ser realistas. 

Quando se sabe o que esperar, o stresse associado à transição parece diminuir. Relativamente 

ao nível de conhecimento e habilidade estes consideram-se deveras relevantes para uma transi-

ção influenciando os resultados em saúde. Quando considerados insuficientes para atender às 

demandas da nova situação existe a necessidade de aquisição de novos conhecimentos e habi-

lidades durante uma transição. Os recursos disponíveis no ambiente durante a transição adqui-

rem também um papel fundamental no sucesso da mesma. Durante a transição para a parenta-

lidade, o ambiente pode ser conceptualizado como um recurso facilitador externo. Estes podem 

ser definidos como o processo cíclico de perceber, construir e avaliar a capacidade de ajuda e 

auxílio do apoio externo à pessoa. O nível de planeamento que ocorre antes e durante uma 

transição é outra condição que influencia o sucesso da transição. Um planeamento extensivo e 

correto ajuda a criar uma transição suave e saudável. As transições são também acompanhadas 

por um variado leque de emoções, muitas das quais atestam as dificuldades encontradas durante 

a transição. O medo do fracasso e autocrítica injustificada, a sensação de opressão e derrota e o 

isolamento pode resultar em incapacidade de concentração, falta de vontade de correr riscos e 

a fuga ao desconhecido. Por último, relativamente ao bem-estar físico, este é também impor-

tante durante uma transição. Quando o desconforto físico acompanha a transição, pode surgir 

uma interferência prejudicial na assimilação de novas informações (Schumacher & Meleis, 

1994). 
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Como as transições se desdobram ao longo do tempo, a identificação de indicadores de 

processo que conduzem a pessoa na direção da saúde ou na direção da vulnerabilidade e do 

risco permite uma avaliação e intervenção precoce por parte dos enfermeiros para facilitar re-

sultados saudáveis. Tendo em conta que o enfermeiro está na mais oportuna posição, dado em 

conta a sua proximidade com as pessoas, seres biopsicossociais, é imperativo apresentarem a 

capacidade de compreenderem os seus comportamentos para realizarem apropriados diagnós-

ticos e intervenções (Meleis, 2010; Meleis et al., 2000). 

Perante isto, e de acordo com Schumacher & Meleis (1994) as intervenções de enferma-

gem devem promover e restaurar as dimensões da saúde individual, familiar e organizacional 

devendo existir uma compreensão holística das condições que influenciam as experiências de 

transição. Desta forma, o enfermeiro deve auxiliar a pessoa a criar condições propícias a uma 

transição saudável. A ampla gama de condições subjetivas, cognitivas, comportamentais, am-

bientais, emocionais e físicas sugerem uma abordagem abrangente para a intervenção, tendo 

em consideração uma experiência holística de transição. 

Resumindo, verificamos que o foco principal da disciplina de enfermagem se centra na 

facilitação dos processos de transição. A transição para a parentalidade implica inúmeras trans-

formações na vida dos pais sendo que o sucesso dessa transição acarreta também consigo o 

sucesso do desenvolvimento das crianças, ou seja, o êxito no exercício da parentalidade. 

 

1.3.  Parentalidade 

Tornar-se pai ou mãe é um dos papéis sociais mais exigentes e intensos que os indivíduos 

podem experimentar durante a sua vida. Desta forma, a parentalidade é possivelmente a mais 

relevante questão de saúde pública que a sociedade atual enfrenta (Ordem dos Enfermeiros, 

2015c; Vance & Brandon, 2017).  

Segundo o artigo 27º da Convenção sobre os Direitos da Criança “cabe primacialmente 

aos pais e às pessoas que têm a criança a seu cargo a responsabilidade de assegurar, dentro das 

suas possibilidades e disponibilidades económicas, as condições de vida necessárias ao desen-

volvimento da criança” (Unicef, 2019, p. 22).  
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Na preparação parental os pais apresentam como objetivos principais a promoção da so-

brevivência e saúde dos seus filhos e a sua estimulação para a aquisição de competências e 

habilidades que lhes permita tornarem-se em adulto autónomos e com um comportamento ajus-

tado aos valores culturais e crenças da sociedade onde estão inseridos. Para isto, e para os au-

xiliar nesta transição para a parentalidade os pais procuram apoio junto dos seus progenitores, 

amigos e profissionais de saúde (Deave et al., 2008; Kockenberry & Wilson, 2014). 

Neste sentido, e na procura permanente da excelência no exercício profissional, cabe ao 

EEESIP “a implementação de intervenções que contribuam para a promoção das competências 

parentais” (Ordem dos Enfermeiros, 2017, p. 8) 

Considera-se como Parentalidade o ato de “Assumir as responsabilidades de ser mãe ou 

pai. Comportamentos destinados a facilitarem a incorporação dum RN na unidade familiar; 

comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização 

das expectativas dos indivíduos, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel pa-

rental, adequados ou inadequados” (Ordem dos Enfermeiros, 2017, p. 13). 

No entanto, o conceito de parentalidade tende a ser influenciado por impressões de cariz 

subjetivo, crenças culturais e religiosas e preocupações relacionadas com contextos específicos. 

Desta forma as conceções e a prática da parentalidade variam de cultura para cultura, deno-

tando-se a sua influência nas ideias parentais. Apesar disto, mantêm-se semelhantes as dimen-

sões e tarefas estruturais surgidas na relação pais-filhos (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 

2015). 

Relativamente às dimensões do referido conceito, segundo o modelo integrativo dos ele-

mentos teóricos da parentalidade, Hoghughi (2004) salienta a existência de 11 dimensões agru-

padas em 3 grupos, nomeadamente, atividades parentais, áreas funcionais e pré-requisitos. No 

que diz respeito ao primeiro grupo mencionado, este incluiu a dimensão do cuidado, disciplina 

e desenvolvimento. Com a dimensão do cuidado físico pretende-se a prevenção de potenciais 

problemas que possam lesar a criança e a sua resolução eficaz, a promoção de situações positi-

vas e a satisfação das necessidades básicas. No que se refere aos cuidados sociais, é necessária 

a garantia de que a criança não se desenvolva isolada dos seus pares ou adultos significativos 

para que se torne socialmente competente. É ainda pretendido, e debruçando-nos sobre o cui-

dado emocional, que os pais pratiquem comportamentos e atitudes que assegurem o respeito 
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pela criança, promovendo a criação “ de uma interação positiva, consistente e estável entre a 

criança e o ambiente (…) facilitando uma vinculação segura (…) A qualidade de vinculação 

(…) é concebida como tendo uma papel crucial no desenvolvimento da criança, assim como a 

relação afetiva” (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015, p. 19). São atributos da vincu-

lação entre os pais e o RN a proximidade, a reciprocidade e o comprometimento. Incluídos 

nestes atributos estão as dimensões do contacto, estado emocional, individualização, comple-

mentaridade, sensibilidade, centralidade e exploração do papel dos pais (Kockenberry & 

Wilson, 2014). 

Ainda sobre as atividades parentais, mais especificamente a dimensão do controlo e disci-

plina, esta “é composta por uma série de atividades relacionadas com a imposição de limites à 

criança, de forma culturalmente apropriada à sua idade, colocando-se a ênfase no controlo com-

portamental” (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015, pp. 19–20). Existe no entanto di-

minuto consenso em relação ao nível ou tipologia de limites a impor e de que forma se deverá 

conduzir a criança a cumpri-los ou qual a atitude a apresentar quando as regras são quebradas. 

Relativamente á dimensão do desenvolvimento, estas atividades são orientadas pelo desejo 

dos pais em que a criança atinja o seu potencial em todas as áreas de funcionamento, não sendo 

consideradas atividades essenciais à sobrevivência. Incluem-se aqui atividades desportivas, ar-

tísticas e/ou culturais e também o incutir de valores (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 

2015). 

Uma outra subdivisão refere-se às áreas funcionais na qual são englobadas as dimensões 

da saúde física, da saúde mental, o comportamento social e o funcionamento educativo e inte-

lectual. Estas são consideradas particularidades do funcionamento da criança que requerem 

atenção parental. Relativamente à saúde física é aqui pretendido que os pais direcionem a sua 

atenção para a prevenção de danos físicos e promovam oportunidades para um crescimento 

favorável a este nível. Na mesma linha de pensamento, no que concerne ao funcionamento 

intelectual é pretendido que os pais realizem as suas ações tendo com vista o potenciamento de 

competências no âmbito académico, educacional e laboral e de resolução de problemas. Rela-

tivamente ao comportamento social este predispõe que os pais devem ser facilitadores da ob-

tenção de competências no que se refere a respostas apropriadas nos relacionamentos sociais e 

da interiorização das normas culturais e legais por parte dos seus filhos. Desta subdimensão faz 

ainda parte a saúde mental onde é reforçado o impacto das práticas educativas dos pais nos 
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pensamentos, sentimentos e comportamentos manifestados pela criança em relação a si e aos 

outros (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015). 

Por último, Hoghughi integra no seu modelo os pré-requisitos essenciais para o desenvol-

vimento da atividade parental. Esta subdivisão engloba assim o conhecimento e compreensão, 

motivação, recursos e oportunidades. Relativamente ao conhecimento e compreensão, estes são 

considerados aspetos essenciais, e referem-se à capacidade dos pais em reconhecer e interpretar 

adequadamente o estado da criança, respondendo desta forma em consonância. Estes desígnios 

são influenciados por crenças e competências parentais, resultantes dos processos de socializa-

ção. Outra dimensão que este modelo nos apresenta é a motivação. A motivação para a paren-

talidade faz referência aos desejos e compromissos dos pais em mobilizar todos os esforços 

necessários para manter ou aperfeiçoar as condições de socialização da criança. Relativamente 

aos recursos, considera-se necessário para um adequado desempenha da atividade parental a 

existência de qualidades parentais (personalidade), as competências parentais (conhecimentos), 

as redes sociais (presença e apoio de amigos, família) e os recursos materiais (recursos econó-

micos). Importa salientar que os pais que se sentem mais confiantes com o seu papel parental 

não apenas se percebem como sendo eficazes, mas são também mais propensos a se envolverem 

em práticas parentais bem-sucedidas. Por fim, a dimensão que aborda as oportunidades faz re-

ferência ao tempo necessário para que os pais exerçam as suas atividades parentais sendo que, 

este poderá ser influenciado pela situação profissional e decorrente disto diminuir o tempo útil 

com os filhos (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015; Vance & Brandon, 2017). 

Resumindo, a parentalidade deverá dar resposta à satisfação das necessidades mais básicas 

das crianças, mas privilegiando também outras áreas decisivas para que esta atinja o seu poten-

cial, nomeadamente, relações afetivas contínuas, proteção física e de segurança, experiências 

adaptadas às diferenças individuais, entre outras. A interação pai-filho é influenciada pela edu-

cação, saúde, mudança de vida, expectativas e enfrentamento (Ordem dos Enfermeiros, 2015c; 

Salonen et al., 2009).  

Uma adequada transição para a parentalidade, envolve a mobilização de pelo menos dois 

tipos de recursos familiares: “recursos internos - adaptação e integração (autoestima dos pais, 

o sentimento de adequação e sentirem-se capazes de lidar com a situação); e recursos externos 

- recursos comunitários e suporte social” (Ordem dos Enfermeiros, 2015c, p. 16). Neste sentido 

as intervenções de enfermagem devem ser promotoras da parentalidade, e assim facilitadoras 
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da adaptação e transição para o novo papel, reconhecendo o contexto e família na qual se inter-

vém. 

Uma revisão sistemática da literatura realizada com o objetivo de identificar os focos de 

atenção e as estratégias de intervenção de enfermagem na promoção da parentalidade positiva, 

em crianças dos 0 aos 3 anos de idade concluiu que “os focos de intervenção visaram um com-

portamento parental positivo e os conhecimentos dos pais para a promoção da saúde e do de-

senvolvimento da criança. As visitas domiciliárias foram estratégias de intervenção que origi-

naram ganhos na capacitação dos pais para o desenvolvimento do seu papel (…). O apoio na 

parentalidade positiva deve partir das potencialidades dos pais e considerar os seus pontos fortes 

e as suas diferenças. Isto exige proximidade e acessibilidade do enfermeiro e conhecimentos 

profundos e especializados sobre a saúde e desenvolvimento infantil e sobre metodologias que 

permitam um relacionamento positivo e interativo com os pais” (Lopes et al., 2010). 

 

1.4.  A Visita Domiciliária ao Recém-Nascido e Família na Promoção da Paren-

talidade 

A VD tem uma longa tradição na Europa, tendo sido introduzida pela primeira vez em 

Inglaterra, no período elisabetano (século XVI), com serviços prestados aos pobres. Atual-

mente, esta é considerada como um elemento central nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

(Minkovitz et al., 2016; Theile et al., 2011). 

Considera-se que a VD consiste num instrumento utilizado pelos profissionais de saúde 

que permite conhecer a realidade de vida de uma determinada família, permitindo o estabeleci-

mento de vínculos e a compreensão da dinâmica das relações familiares e a influência do meio 

sobre a saúde daquela família. Este mecanismo de prestação de cuidados de saúde pode ser 

utilizado para promoção de saúde e prevenção de doença, mas também para tratamento ou rea-

bilitação, podendo alcançar indivíduos desde a gravidez até à velhice e favorecendo a acessibi-

lidade aos cuidados de saúde (S. A. Avellar & Supplee, 2013; Conselho de Enfermagem, 2011; 

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 2018).   
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Neste sentido, “o atendimento domiciliar compreende todas as ações, sejam elas educativas 

ou assistenciais, desenvolvidas pelos profissionais de saúde no domicílio do cliente, direciona-

das a ele próprio e/ou a seus familiares. Desse modo, abrange tanto atividades simples como as 

mais complexas” (Lacerda et al., 2006, p. 92) 

Lacerda et al., (2006) afirma que “existe a certeza de que os maiores beneficiados da aten-

ção domiciliar à saúde serão os clientes e seus familiares, porque o cuidado passará a ser indi-

vidualizado, humanizado, distante dos riscos iatrogénicos, pertinentes ao contexto hospitalar e, 

acima de tudo, contará com a participação do principal cuidador: o familiar ou o significante” 

(p. 94)  

Os cuidados domiciliários constituem-se assim como uma prática centrada na família. Esta 

intervenção permite recolher informações sobre a segurança, a rede de suporte, alimentação, as 

capacidades parentais, entre outras (Kockenberry & Wilson, 2014). 

A referência à família como principal prestador de cuidados remete-nos para a abordagem 

da Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica. Neste domínio, a popularidade dos programas 

da VD é apoiada pelos seus potenciais benefícios nomeadamente a vantagem para os pais por 

não precisarem de providenciar transporte, o facto de proporcionar uma oportunidade para o 

envolvimento de toda a família, e também pelo facto de permitir a oportunidade de observar o 

ambiente no qual as famílias vivem e assim identificar e adaptar serviços para atender às ne-

cessidades das famílias e construir relacionamentos de proximidade que poderiam não ser pos-

síveis com outros tipos de intervenção (McDonald et al., 2012). 

Já em 1981, foi desenvolvido, por enfermeiras, numa escola de enfermagem da Pensilvâ-

nia, um modelo multidisciplinar de transição de cuidados. Esta inovação foi inicialmente pro-

jetada para permitir a alta hospitalar precoce de crianças vulneráveis com baixo peso ao nascer, 

substituindo uma parte dos cuidados hospitalares por cuidados domiciliários (Meleis, 2010) 

Ao longo dos tempos esta oferta de cuidados tem sido cada vez mais utilizada. Como 

exemplo, no ano de 2009, nos Estados Unidos da América (EUA) foi realizado um investimento 

estimado entre 500 e 750 milhões de dólares americanos permitindo uma intervenção em mais 

de meio milhão de crianças. No entanto, não existem dados suficientes que permitam afirmar a 
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VD é económica. Sabe-se que os programas bem-sucedidos estão associados à redução de ad-

missões nos serviços de urgência, diminuição das atribuições de adoção de lares adotivos, me-

nos hospitalizações e diminuição dos gastos com serviços de proteção à criança. A VD para 

fins de apoio e observação de recém-nascidos com baixo peso ao nascer, que têm uma alta 

hospitalar antecipada, tem se mostrado económica (S. A. Avellar & Supplee, 2013; Council on 

Community Pediatrics, 2009). 

Relativamente ao impacto do número e frequência das visitas existe alguma disparidade 

dos resultados alcançados pelos programas de VD. Não obstante, algumas pesquisas afirmam 

claramente que a frequência das visitas é fundamental para a eficácia de um programa 

(McDonald et al., 2012). 

A OMS e a UNICEF (2009) referem que as VD após o nascimento são uma estratégia para 

fornecer elementos eficazes de cuidados aos RN e para aumentar a sua sobrevivência, aconse-

lhando a sua implementação na primeira semana do período neonatal. 

Para além disto, está bastante presente na literatura a eficácia da VD em diversos domínios, 

nomeadamente, a saúde infantil e materna, maus-tratos infantis, parentalidade positiva, entre 

outros. A VD, cujo foco de atenção assenta no desenvolvimento da criança pequena e na pa-

rentalidade, implica uma oferta de cuidados, onde o público-alvo são as crianças e os cuidadores 

principais que exercem funções parentais (mãe, pai, avós e outros) (S. Avellar et al., 2019; 

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 2018). 

É conhecido que os estados psicopatológicos dos pais afetam o processo de parentalidade 

e consequentemente o desenvolvimento infantil das crianças, existindo uma relação negativa 

entre a sintomatologia depressiva materna e a responsabilidade materna sobre a criança. Neste 

sentido, a VD adquire especial importância tendo em conta que na literatura existente evidencia 

que a VD ao RN e família atua de forma positiva no bem-estar psicológico dos pais. Um estudo 

realizado nos EUA a jovens mães de RN com idade superior a 16 anos e inferior a 21, com risco 

de violência nas relações de intimidade, verificou que a VD tinha um efeito positivo na mini-

mização do stress parental. No mesmo sentido, um estudo realizado na Turquia, a mães de RN 

prematuros, verificou que este instrumento de intervenção aparenta diminuir os indícios de de-

pressão materna (Bora Güneş & Çavuşoğlu, 2020; Easterbrooks et al., 2017; Flemington et al., 

2015; Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2015). 
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Como referido anteriormente neste capítulo, o exercício da parentalidade engloba também 

a gestão do ambiente onde a criança está inserida, incluindo também a promoção de competên-

cias artísticas e estimulação da criança. Neste âmbito, existe convicção que a VD influencia 

positivamente o ambiente onde o RN está inserido tornando-o mais saudável e estimulante. Esta 

oferta de cuidados melhora também a acessibilidade aos recursos disponíveis na comunidade 

(Dodge et al., 2019; Folger et al., 2017; Lutenbacher et al., 2018).  

Relativamente à satisfação das necessidades das crianças por parte dos pais, estudos refe-

rem que a VD ao RN e família tem um efeito positivo neste domínio (Bora Güneş & Çavuşoğlu, 

2020; Lutenbacher et al., 2018) 

Um estudo realizado por Lutenbacher et al., (2018), nos EUA, concluiu que a intervenção 

através da VD promove a amamentação. O mesmo salienta que a amamentação exclusiva, às 2 

semanas, 2 meses e 6 meses após o nascimento é sempre superior nas famílias alvo da inter-

venção em análise comparativamente às que recebem intervenção educacional mínima, nome-

adamente receção de materiais educacionais. A autoeficácia da amamentação também foi maior 

no grupo de intervenção em todos os momentos pós-parto. A introdução de outros líquidos é 

realizada mais tardiamente quando comparada com famílias que recebem os cuidados padroni-

zados. Ainda relativamente à alimentação, Bora Güneş & Çavuşoğlu, (2020), fundamentado 

num estudo realizado na Turquia a mães de RN prematuros, referem que a VD tem um efeito 

positivo no que concerne a esta necessidade, apresentando os RN significativamente menos 

problemas com a alimentação e sendo um menor número de vezes formulado o diagnóstico de 

nutrição desequilibrada. 

Relativamente ao sono e repouso, a literatura refere que a VD promove práticas mais se-

guras na satisfação desta necessidade notando-se um efeito positivo tanto às 2 semanas, 2 meses 

como 6 meses após o nascimento. Existe também evidência, por um estudo a realizado a mães 

e crianças prematuras, que há um menor nível de distúrbios de sono no RN alvo da VD (Bora 

Güneş & Çavuşoğlu, 2020; Lutenbacher et al., 2018). 

O estudo realizado por Bora Güneş & Çavuşoğlu (2020) permitiu-nos ainda apreender que 

relativamente à eliminação, se identifica um menor número de vezes o diagnóstico de diarreia, 

obstipação e dor aguda por cólica em famílias que tiveram a VD como oferta de cuidados de 
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saúde. A diferença na formulação deste diagnóstico ocorreu desde a primeira semana, aumen-

tando de forma mais significativa na segunda semana de acompanhamento. O grupo de inter-

venção, relativamente à temperatura corporal, também apresenta um menor risco de tempera-

tura corporal desequilibrada. Às crianças prematuras de famílias que foram abrangidas pela VD 

foi-lhes igualmente diagnosticado com menor frequência o comprometimento da integridade 

cutânea, mais especificamente, dermatites, dermatites resultantes da fralda, conjuntivites, com-

prometimento da mucosa oral e infeções do cordão umbilical. A incidência de bebés prematuros 

com comportamento infantil desorganizado também é menor quando acontece a VD, sendo as 

diferenças entre os grupos do estudo evidentes desde a primeira semana de acompanhamento e 

havendo um aumento posteriormente (Bora Güneş & Çavuşoğlu, 2020). 

O estudo acima referido refere ainda que nos dias 40-42 de vida, a 5% das mães de bebés 

prematuros que receberam visitas domiciliárias na 1ª, 2ª e 3ª semana de vida e nos 40-42 dias 

de vida foi formulado o diagnóstico de parentalidade comprometida. Este valor é muito inferior, 

quando comparado com os 35% das mães às quais lhe foi formulado o mesmo diagnóstico e 

que fizeram parte do grupo de controlo, recebendo por isso do hospital cuidados padronizados 

(Bora Güneş & Çavuşoğlu, 2020).  

No que concerne ao exercício da profissão de enfermagem, o enfermeiro atua no âmbito 

da promoção, prevenção, tratamento e reabilitação neste sentido é crucial a inclusão da VD, no 

período do pós-parto, “em que avaliem não só as dificuldades na adaptação ao seu novo papel, 

mas também a integração das alterações da puérpera/família a ele implícitas, uma vez que, por 

um lado, os cuidados domiciliários têm como objetivos promover, manter ou recuperar a saúde 

e que, por outro, o enfermeiro assume aqui a função educativa como sua principal função” 

(Almeida et al., 2016, p. 279). Perante isto, deve o Enfermeiro na execução desta intervenção, 

identificar as necessidades de cuidados de enfermagem do RN e família, fomentar a adoção de 

comportamentos promotores de saúde e intervir tendo em vista a minimização do risco, a dete-

ção precoce de problemas reais e a sua resolução ou minimização atempada. 

A literatura refere que as famílias recetoras desta oferta de cuidados percecionam a VD 

realizada por enfermeiros como mais vantajosas devido à sua capacidade de identificar e inter-

vir em questões médicas. Os programas de VD tendo os enfermeiros como prestadores de cui-

dados tendem a ter bons níveis de retenção contribuindo para a eficácia do programa (Council 

on Community Pediatrics, 2009). 
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Resumindo, e fazendo referência às conclusões de um estudo sobre as intervenções reali-

zadas durante as visitas domiciliárias, com o foco na promoção do desenvolvimento infantil e 

da parentalidade, “existem evidências científicas recentes que demonstram a importância da 

estratégia de visita domiciliar para oferecer programas de intervenção para promoção do desen-

volvimento infantil e da parentalidade, especialmente no que se refere aos aspetos de interações 

entre cuidadores principais e crianças, sintomas emocionais leves ou moderados, competência 

e comportamento parental. Além disso, a visita domiciliar propicia medidas preventivas por 

meio de um contato oportuno (…)” (Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 2018, p. 8).  

Segundo Almeida et al. (2016) “a intervenção de enfermagem junto à puérpera e família, 

no seu contexto, contribui para uma melhor adequação dos cuidados a prestar e proporciona 

mais facilmente a oportunidade ao casal e família de expressarem as suas dificuldades e os seus 

sentimentos. (…) a visita domiciliária à puérpera/recém-nascido e família constitui uma estra-

tégia de suporte e ajuda, proporciona apoio e aconselhamento e contribui, deste modo, para uma 

melhor adaptação à parentalidade” (p. 268). 

Decorrente disto podemos assim afirmar que a VD de enfermagem ao RN e puérpera se 

constituiu como um importante instrumento, atuando, relevantemente, nos indicadores da pro-

moção de saúde e prevenção da doença, apresentando-se também como uma atividade assisten-

cial que favorece a transição para a parentalidade (Almeida et al., 2016). 
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO FINAL: CONTEXTOS E PER-

CURSOS  

Com uma carga horária de 648 horas, o Estágio Final é uma das unidades curriculares 

considerada como requisito a cumprir para a aquisição e atribuição do título de Enfermeiro 

Especialista e grau de Mestre. Pretende-se que ao longo do mesmo sejam desenvolvidos conhe-

cimentos, aptidões e competências tendo presente os objetivos gerais definidos para este Curso 

de Mestrado.  

Neste sentido, a escolha dos contextos de estágio e o desenvolvimento do PI tiveram em 

atenção os objetivos previamente delineados para esta unidade curricular, mas também a área 

de interesse pessoal e profissional. Todos os estágios contribuíram para o desenvolvimento das 

competências científicas, técnicas e humanas, nomeadamente das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista e das Competências Específicas do EEESIP.  

O Estágio Final desenvolveu-se no 3º Semestre do 2º ano, sendo dividido em três módulos. 

O primeiro módulo de estágio foi realizado entre 1 de março e 18 de abril de 2021 numa USF 

do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Pinhal Litoral.  Posteriormente, entre 18 de abril 

e 30 de maio de 2021 desenrolou-se o segundo módulo numa UCIN da região centro. Por fim, 

no último, que decorreu de 31 de maio a 11 de julho de 2021 desenvolvemos as competências 

de Mestre e Enfermeiro Especialista numa Urgência Pediátrica de um hospital central. 

Outro objetivo preconizado para o sucesso deste estágio, e indo ao encontro das compe-

tências do grau de Mestre, prende-se com a elaboração de um artigo científico. Por este motivo, 

desenvolvemos uma revisão sistemática de eficácia, com análise descritiva, tendo por base as 

guidelines preconizadas pela Joanna Briggs Institute. As revisões quantitativas com foco em 

evidências de eficácia analisam até que ponto uma intervenção, quando realizada de forma 

apropriada, atinge o efeito pretendido. Desta forma, o artigo elaborado (apêndice I) teve como 

objetivo, identificar e sintetizar a melhor evidência sobre o efeito da VD ao RN e Família na 

promoção da Parentalidade (Tufanaru et al., 2020). 
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No presente capítulo realizaremos a caracterização dos diferentes locais de estágio e apre-

sentaremos uma análise reflexiva sobre as atividades desenvolvidas ao longo dos mesmos e que 

foram ao encontro da área de especialização e da linha de investigação escolhida. As atividades 

desenvolvidas permitiram o desenvolvimento de competências de Enfermeiros Especialista e 

dão resposta aos objetivos delineados, respeitando sempre os princípios éticos, os valores e 

normas deontológicas, sendo que, durante todo o estágio foi recorrente o recurso à pesquisa 

bibliográfica, havendo também um interesse da nossa parte pela consulta de normas e procedi-

mentos do serviço em cada local de estágio. 

No que concerne ao Estágio I, e respeitando o Regulamento n.º 182/2019, por deliberação 

do júri, este foi creditado pelo Instituto Politécnico de Beja, tendo em conta a experiência pro-

fissional devidamente comprovada num serviço de internamento de pediatria médica conforme 

presente no anexo I. Por este motivo, o estágio referente ao internamento de pediatria não foi 

realizado no decorrer deste curso de mestrado (Instituto Politécnico de Beja, 2019). 

 

2.1. Unidade de Saúde Familiar 

“Os cuidados de saúde primários constituem um elemento central do SNS e assumem, 

numa perspetiva integrada e de articulação com outros serviços para a continuidade de cuida-

dos, importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, de prestação de cuida-

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

Saúde, 2017b, p. 3128).  

Com inicio em 2005, a reforma dos CSP apresentou como ponto fundamental a criação de 

Unidades Funcionais (Conselho de Ministros, 2005). Daqui surgem as USF que estão definidas 

“como as unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e familiares, que 

assentam em equipas multiprofissionais” (Conselho de Ministros, 2005; Ministério da Saúde, 

2017b, p. 3128). 

O Módulo A, parte integrante do Estágio Final, foi realizado numa USF pertencente ao 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral (ACES), sendo este último definido como 

um serviço público de saúde, com autonomia administrativa, constituída por várias unidades 

funcionais nomeadamente USF, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, Unidade de 
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Cuidados da Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública, Unidade de Recursos Assistenci-

ais partilhados entre outros (Ministério da Saúde, 2008b; Serviço Nacional de Saúde, 2021b).  

Indo ao encontro dos requisitos do Decreto Lei nº73/2017, a referida USF tem como mis-

são a prestação de cuidados de saúde com “eficiência e qualidade, garantindo a acessibilidade, 

a globalidade e a continuidade dos cuidados aos seus utentes” (Serviço Nacional de Saúde, 

2021b, p. s.p.). Esta unidade funcional é constituída por uma equipa de sete enfermeiros, dos 

quais três com habilitações académicas equivalentes ao grau de Mestre sendo um EEESIP, ou-

tro Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e um Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Médico-cirúrgica. A equipa multidisciplinar é ainda composta por sete médicos, 

quatro secretários clínicos, quatro médicos internos e dois outros profissionais. Abrange atual-

mente uma população de 12235 utentes, dos quais 2543 utentes têm idade compreendida entre 

os 0 e 19 anos. Quanto à organização de trabalho, a USF pratica a metodologia que designam 

por “equipa de família” sendo que cada equipa é constituída por um médico, um enfermeiro e 

três assistentes técnicos (Serviço Nacional de Saúde, 2021b). 

Este módulo do estágio final foi desenvolvido sob orientação da EEESIP responsável pela 

gestão dos programas de Saúde Infantil da referida Unidade, tendo sido cumprido o cronograma 

(apêndice II) inicialmente delineado, e que serviu como guia orientador das atividades a serem 

desenvolvidas, contemplando a data de início e de fim das mesmas. 

No decorrer deste período de estágio mobilizámos e cumprimos as competências específi-

cas do EEESIP. São áreas de atuação do EEESIP a avaliação e promoção do crescimento e 

desenvolvimento infantil, recorrendo a uma orientação antecipatória ao binómio criança/famí-

lia, para a maximização do potencial de desenvolvimento infantil e promoção da parentalidade. 

A prestação de cuidados específicos tendo em consideração o ciclo de vida e o desenvolvimento 

da criança e do jovem e o diagnóstico precoce de situações de risco promoverá a maximização 

da saúde da criança/jovem e família. Neste sentido, e tendo como objetivo o desenvolvimento 

das competências do EEESIP durante o desenrolar do estágio procedemos, numa fase inicial, à 

observação e posteriormente à realização de Consultas de Saúde Infantil e Juvenil de acordo 

com as idades do Programa Nacional Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ) em vigor (primeira se-

mana de vida; primeiro mês; dois meses; quatro meses; seis meses; nove meses; doze meses; 

quinze meses; dezoito meses; dois anos; três anos; quatro anos; cinco anos; seis ou sete anos; 
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oito anos; dez anos; entre os doze e treze anos; e entre os quinze e dezoito anos). Importa res-

salvar que devido ao contexto pandémico vivido, as consultas do PNSIJ que coincidiam com a 

vacinação e a primeira consulta eram sempre realizadas, mas, no entanto, a realização das res-

tantes consultas dependia de um acordo prévio feito entre a “equipa de família” e a pessoa 

responsável pela criança. Na primeira consulta de vida foi-nos possível realizar o rastreio neo-

natal do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce. Em todas as consultas, utilizando uma 

linguagem adaptada à compreensão da criança e dos pais, como preconizado pelo PNSIJ, pro-

cedemos à avaliação dos parâmetros antropométricos, realização do exame físico, à avaliação 

do crescimento e desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo e emocional recorrendo à es-

cala Mary Sheridan modificada em crianças com idade até aos cinco anos; incentivámos à op-

ção por comportamentos promotores de saúde nomeadamente hábitos alimentares, práticas de 

atividades desportivas e ocupação de tempos livres; detetámos precocemente e encaminhámos 

situações que poderiam afetar a qualidade de vida da criança; prevenimos, identificámos e aler-

támos os pais sobre sinais e sintomas que justificam o recursos aos diferentes serviços de saúde, 

existindo também uma promoção da importância dos cuidados antecipatórios que promovem a 

saúde e previnem a situação de doença; na criança com doença crónica/deficiência promovemos 

uma eficaz articulação entre os vários responsáveis pela prestação de cuidados à referida cri-

ança, facilitámos o desenvolvimento pessoal e social e a progressiva responsabilização pelas 

escolhas afetas à saúde. Importa referir que, sempre que aplicável, e indo ao encontro de uma 

das temáticas do presente relatório foi sempre promovida a parentalidade através do apoio e 

estímulo ao exercício oportuno das responsabilidades parentais. Todas as consultas seguiam 

uma metodologia interativa e de partilha entre o profissional, os pais e a criança, sendo que, 

todas as preocupação e questões dos pais e crianças foram adequadamente esclarecidas. Importa 

ressalvar que dado o contexto pandémico, nas referidas consultas era apenas permitida a pre-

sença de um dos pais, sendo que, normalmente, os pais optavam pela presença da mãe  (Direção-

Geral da Saúde, 2013, 2021; Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Por todas as intervenções promovidas neste referido momento, a Consulta de Vigilância 

de Saúde Infantil e Juvenil “é uma oportunidade privilegiada na atuação de triagem, avaliação, 

intervenção e orientação (…). O diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco, assim 

como a implementação atempada de estratégias preventivas e terapêuticas, devem transformar-

se numa prioridade”(Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 2/3). 
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 Embora a promoção do aleitamento materno seja uma das temáticas a desenvolver durante 

as consultas de saúde preconizadas pelo PNSIJ, na referida USF, e dada a vasta experiência e 

formação da enfermeira orientadora sobre a temática, existe uma consulta totalmente direcio-

nada para esta temática designada como consulta promotora da amamentação, sendo este outro 

critério de avaliação das competências do EEESIP. Após a observação da mamada, tivemos em 

atenção a avaliação correta da pega, o freio do RN ou latente, a avaliação da possível existência 

de torcicolo congénito, a realização de ensinos sobre a prevenção da mastite e o esclarecimento 

de dúvidas. Para além do acompanhamento posterior das diferentes situações, quando conside-

rado necessário, foi sempre realizado o correto encaminhamento para outros profissionais de 

saúde e instituições, estabelecendo-se assim uma rede de recursos comunitários de suporte e 

assegurando a continuidade de cuidados. Desta forma, após identificarmos dificuldades e bar-

reiras para a amamentação, promovemos estratégias para eliminação ou minimização das mes-

mas (Direção-Geral da Saúde, 2013; Ordem dos Enfermeiros, 2018).  

Ambas as tipologias de consultas de enfermagem tinham a duração aproximada de trinta 

minutos, sendo preferencialmente realizadas num gabinete adequado à população alvo pois, 

“deve oferecer-se às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades físicas e afe-

tivas quer no aspeto do equipamento como no do pessoal e da segurança. A unidade de saúde 

deve ser acessível a todos os utentes, em especial às crianças” (Direção-Geral da Saúde, 2021, 

p. 4). Segundo Oliveira et al. (2012), a consulta de Enfermagem “é o método no qual o profis-

sional enfermeiro possui completa autonomia para desenvolver estratégias de cuidado abran-

gentes para a promoção da saúde do paciente, da família ou da comunidade (…) sempre corro-

borando a sua principal função como educador em saúde” (p. 160). O mesmo autor (2012), 

refere também que a consulta de enfermagem é uma estratégia eficiente na identificação pre-

coce de desvios de saúde, promovendo uma intervenção antecipada e um melhor acompanha-

mento.  

No que concerne à vacinação, importa referir que, “os níveis de imunização são muito 

elevados em Portugal (…), apesar das vacinas não serem obrigatórias. Em 2018, as taxas de 

vacinação em crianças contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa (DTP) e contra o sarampo 

atingiram 99%, bastante acima da média europeia, ultrapassando mesmo a meta da OMS de 

95%” (OCDE & Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, 2019, p. 13).  
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 A importância da vacinação esteve sempre presente ao longo de todo este período de es-

tágio, existindo bastante afinco da nossa parte e dos profissionais da USF em cumprir e fazer 

cumprir o Plano Nacional de Vacinação (PNV). Embora exista uma harmonização entre as con-

sultas preconizadas pelo PNSIJ e o esquema cronológico preconizado pelo PNV, procedemos 

constantemente à verificação do esquema vacinal das crianças, sendo que, quando detetados 

casos de crianças que não estavam em cumprimento do PNV, procedemos à convocatória des-

sas crianças por endereço eletrónico ou chamada telefónica. Desta forma, mobilizámos conhe-

cimentos para promover nas famílias e crianças a adesão a este comportamento promotor de 

saúde reforçando a importância deste ato. Relativamente ao agendamento tivemos em conside-

ração as preferências de horário da criança e família para evitar a não comparência dos mesmos. 

Este momento era designado como ato de vacinação, tendo uma duração aproximada de 15 

minutos. O restante tempo de espera necessário para identificação de possíveis reações adversas 

à vacina ocorria na sala de espera, que se localiza à frente do gabinete de enfermagem estando 

desta forma as crianças em constante vigilância. 

Cientes da importância da intervenção do EEESIP no domínio da saúde escolar, durante o 

presente módulo de estágio, foi-nos possível colaborar com uma UCC também pertencente ao 

ACES Pinhal Litoral, no planeamento e realização de sessões. 

Uma UCC tem como missão prestar “cuidados de saúde e apoio psicológico e social de 

âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulnerá-

veis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração em redes de 

apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção” (Ministério da Saúde, 

2008a, p. 1184). Constituída por uma equipa de dois médicos, sete enfermeiros, um técnico 

superior de serviço social, um técnico superior de psicologia, um técnico superior de diagnós-

tico e terapêutica (fisioterapia) e um outro profissional, a referida UCC serve uma população 

de 61664 utentes dos quais, 11146 têm idade compreendida entre os 0 e 19 anos (Serviço 

Nacional de Saúde, 2021a). 

É Competência Especifica do EEESIP intervir em programas no âmbito da saúde escolar, 

com recurso a técnicas apropriadas à idade e estadio de desenvolvimento, procedendo ainda à 

avaliação de conhecimentos e competências da criança/jovem e família relativos à saúde. De-

fine a Ordem dos Enfermeiros (OE) que ao EEESIP compete a promoção do crescimento e 
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desenvolvimento infantil saudável, na qual se enquadram hábitos de sono saudáveis. Um estudo 

quantitativo, descritivo e correlacional, com uma amostra não probabilística com 642 pais de 

crianças que frequentavam o ensino pré-escolar e que pretendia como objetivo caracterizar os 

hábitos e a qualidade de sono percebidos pelos pais das crianças em idade pré-escolar verificou 

que 75,4% da população apresentou distúrbios do sono pelo menos uma vez por semana. No 

Programa Nacional de Saúde Escolar o sono adquire relevância, sendo considerado como uma 

das áreas de intervenção do eixo estratégico da capacitação. Neste sentido, em conjunto com 

outro aluno do atual curso de mestrado, e apesar do contexto pandémico, foi possível realizar 

sessões de saúde escolar a vinte turmas de crianças em idade pré-escolar com a temática “Hora 

de dormir” (Ordem dos Enfermeiros, 2018; E. Silva et al., 2018). 

Como presente no (apêndice III) após a realização de um enquadramento teórico para fun-

damentar e aprofundar a temática em estudo, a higiene do sono em crianças com idade pré-

escolar, elaborámos um plano de sessão. Para garantirmos a atenção da população alvo ao longo 

de toda a sessão definimos que a mesma teria a duração de quinze minutos e delineámos como 

objetivo geral, promover hábitos de sono saudáveis em crianças em idade pré-escolar; defini-

mos como objetivos específicos, identificar práticas dificultadoras da higiene do sono, compre-

ender a importância do sono e identificar práticas potenciadoras da higiene do sono. Para a 

concretização dos objetivos recorremos ao método interrogativo, expositivo e interativo. Como 

material de apoio à apresentação elaborámos um questionário interativo e realizámos um filme 

intitulado “Qual o segredo para ter a energia do Batman?”. Por último procedemos à avaliação 

da sessão, através de uma avaliação informal obtida pelo cariz participativo da população alvo, 

e com recurso a um questionário de apreciação da sessão realizado às Educadoras de Infância 

das respetivas turmas onde, na nomenclatura escolhida, 1 equivale a insuficiente, 2 a suficiente, 

3 a bom e 4 a muito bom (apêndice IV). Das 20 educadoras elegíveis para responder ao questi-

onário obtivemos 16 respostas. Todos os itens avaliados tiveram uma pontuação média que se 

situou entre o bom (3) e o muito bom (4), sendo que a questão referente à “apreciação global” 

obteve uma pontuação média de 3,4375. Pelas respostas percebemos que o item que faz refe-

rência à participação das crianças foi o mais bem pontuado, com uma média de 3,6875, o que 

pode revelar não só o cariz interativo da sessão como também a capacidade em comunicar com 

a criança utilizando técnicas apropriadas à idade e estadio de desenvolvimento motivando a 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

    

 
out-21 | Página 39 

 

participação das mesmas.  Após análise das respostas e tendo em conta a participação das cri-

anças ao longo da sessão concluímos que a sessão teve um efeito positivo. A figura 1 sintetiza 

os resultados obtidos pelo referido questionário. 

 

Também foi no decorrer deste módulo de estágio que desenvolvemos o PI, tema central do 

presente relatório. Desta forma procedemos à elaboração de um procedimento intitulado “VD 

ao RN e Família” e da folha de registo que facilitará e será orientadora para a realização da 

referida VD. Para além dos benefícios para população abrangida, este projeto favorecerá o su-

cesso da equipa da USF na satisfação de dois indicadores contratualizados dos CSP, melho-

rando assim, o Índice Global de Desempenho da mesma. Esta atividade será detalhadamente 

explorada no seguinte capítulo intitulado “ Projeto de Intervenção” (Ministério da Saúde, 

2017a).  
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Figura 1: Perceção das educadoras de infância sobre sessão de Saúde Escolar 
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2.2. Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

Como citado no início deste capítulo, o segundo módulo do Estágio Final ocorreu numa 

UCIN de uma maternidade da zona centro que integra a rede de referenciação materno infantil. 

Neste contexto fomos orientados por duas EEESIP de importância na equipa dada a sua vasta 

experiência, conhecimentos e papel de coordenação de equipa à qual pertencem. 

De acordo com a portaria nº8/2014 de 14 de janeiro, retificada na declaração de retificação 

nº16/2014, a referida unidade pertence à tipologia de “unidade com urgência permanente e 

aberta ao exterior com equipa alargada, as que recebem grávidas em qualquer idade gestacio-

nal” (Ministério da Saúde, 2014c, p. 121). Desta forma, a UCIN, onde desenvolvemos este 

módulo do estágio presta cuidados de forma autónoma a recém-nascidos de alto risco indepen-

dentemente da idade gestacional e da patologia. Estes são maioritariamente admitidos proveni-

entes do bloco de partos, do serviço de obstetrícia, e referenciados de outros hospitais da região 

centro, mais especificamente, baixo mondego e alto mondego. Relativamente aos diagnósticos 

de admissão, podemos destacar o baixo peso ao nascer, hipoxemia neonatal, patologia cardíaca, 

sepsies, displasia broncopulmonar, icterícia neonatal, intolerância alimentar e enterocolite ne-

crosante. Quando se considera necessária a intervenção cirúrgica estes são transferidos para 

outro hospital pertencente ao mesmo Centro Hospitalar, regressando após o período pós-cirúr-

gico imediato à referida Unidade. O transporte entre as referidas instituições de saúde é reali-

zado pela equipa de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico da região centro. 

Com uma capacidade para 16 recém-nascidos, com 10 incubadoras para prestação de cui-

dados intensivos, e 6 berços destinados a cuidados intermédios, a UCIN é constituída por uma 

equipa de trinta e quatro enfermeiros, incluindo a chefe de serviço. Referentemente à área de 

especialização, dos enfermeiros que integram a equipa, quinze são EEESIP, sete Enfermeiros 

Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e doze enfermeiros de cuidados 

gerais. Importa referir que destes últimos, três encontram-se a realizar o curso de especialidade 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, e cinco em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstétrica. A restante equipa multidisciplinar é constituída por médicos, assistentes operacio-

nais, psicólogas, assistentes sociais e fisioterapeutas. 

O método de trabalho de enfermagem instituído no serviço é o método individual. Desta 

forma cada enfermeiro é responsável pela prestação da totalidade dos cuidados necessários a 
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um ou mais recém-nascidos, adotando sempre uma visão holística. Cabe à enfermeiro chefe a 

gestão da equipa, sendo que a mesmo supervisiona e avalia os cuidados que foram prestados. 

No que concerne ao número de elementos por turno, para o turno da manhã são destacados 5 

enfermeiros mais o enfermeiro chefe ou o seu substituto. No turno da tarde e da noite prestam 

cuidados de enfermagem 4 enfermeiros. 

Especificando os cuidados prestados, estes implicam que os enfermeiros para além de co-

nhecimentos teóricos, sejam munidos de habilidade técnicas, sensibilidade e responsabilidade. 

Em situações de risco iminente, a admissão do RN na unidade é sempre realizada por três en-

fermeiros, dos quais dois ficam na prestação de cuidados direta e um como circulante, tendo 

também a função de registar todas as intervenções e avaliações realizadas. Neste sentido, du-

rante o referido período de estágio executámos todos os procedimentos necessários para a esta-

bilização do RN considerado de risco, incluindo os RN classificados como Grande Pré-termo e 

Extremo pré-termo, tendo em conta a via aérea, respiração, circulação, estado neurológico e 

exposição.  

Especificando a prestação de cuidados e objetivando intervenções, procedemos à promo-

ção da higiene do RN, com todas as técnicas e cuidados específicos tendo em conta o estado 

clínico e idade corrigida do mesmo. Prestámos cuidados a recém-nascidos com necessidade de 

suporte ventilatório invasivo e não invasivo, participando de forma ativa também nos procedi-

mentos de entubação de sequência rápida, e procedendo à avaliação constante do RN, nomea-

damente avaliação hemodinâmica e avaliação com recurso ao Triângulo de Avaliação Pediá-

trica. Para otimizar a oxigenação do RN procedemos à aspiração de secreções, incluindo aspi-

ração realizada através do tubo endotraqueal. Procedemos à punção venosa para realização de 

análises, cateterizámos acessos venosos para a administração de fluidos, alimentação parenté-

rica e medicação endovenosa, que preparámos e administrámos. Cuidámos também do RN a 

realizar fototerapia e do RN com a presença de drenos torácicos. Importa ainda destacar que 

realizámos entubações gástricas, para drenagem gástrica ou alimentação do RN. Colaborámos 

no cateterismo umbilical, na inserção do cateter epicutâneo e na drenagem de pneumotórax. 

Houve também da nossa parte uma grande preocupação com a promoção de terapias não far-

macológicas para o alivio da dor e promoção do conforto do RN, por exemplo, gestão do am-

biente, contenção física, posicionamento terapêutico, promoção da amamentação ou utilização 

da sacarose durante a punção venosa ou outros procedimentos dolorosos (M. E. L. Moreira et 

al., 2004).  
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Todas as intervenções tiveram em atenção a promoção de cuidados centrados no desenvol-

vimento, que se caracterizam por serem cuidados que se concentram na diminuição de estímu-

los nocivos e na intervenção tendo em conta as respostas fisiológicas e comportamentais do RN 

prematuro. Desta forma, tal como preconizado tivemos em atenção o ambiente terapêutico, o 

posicionamento, a manipulação, a estimulação da sucção não nutritiva, a amamentação, o mé-

todo canguru, a gestão da dor e os cuidados centrados na família, promovendo práticas baseadas 

em evidências de cuidados neuroprotetores adequados à idade gestacional e à idade corrigida 

do RN (M. Coughlin, 2017; M. E. Coughlin, 2014). 

As ações realizadas, incluíram uma visão holística e permitiram desenvolver competências 

para uma intervenção especializada num domínio de enfermagem, cuidados ao RN e família, 

evidenciando apropriado julgamento clínico e tomada de decisão, mobilizando conhecimentos 

e habilidades para a rápida identificação de focos de instabilidade e demonstrando conhecimen-

tos e habilidades que permitiram uma resposta pronta e antecipatória. Durante esta módulo, 

tendo em conta as circunstâncias pandémicas e as medidas restritas, nomeadamente a necessi-

dade de marcação de visitas com duração de 30 min por parte dos pais e mães que não se en-

contravam alojadas no hospital, foi sempre realizado um esforço adicional para promover a 

vinculação entre o RN doente ou com necessidades especiais e os pais. Existiu também da nossa 

parte um empenho em promover a parentalidade e consequente empoderamento parental faci-

litando nos pais a aquisição de conhecimentos relativos à saúde e necessidades do RN (Ordem 

dos Enfermeiros, 2018). 

Neste sentido, importa referir que esta UCIN presta cuidados centrados no modelo de par-

ceria de cuidados de Anne Casey, sendo desta forma os pais incluídos na prestação de cuidados 

ao RN. Assim, tanto o RN como os pais foram nossos focos de cuidados, sendo estes últimos 

considerados como intervenientes ativos no processo de cuidar. Perante isto, assumimos, tal 

como a autora destaca no seu modelo, que os pais são os melhores prestadores de cuidados dos 

seus filhos e por isso procedemos ao envolvimento dos pais durante a prestação de cuidados ao 

RN, negociando todo o processo de cuidar (Ordem dos Enfermeiros, 2015c, 2018). 

Este processo de negociação de cuidados e de apreensão do nível de participação dos pais, 

com recurso a um paradigma integrativo e holístico, exigiu da nossa parte a promoção de uma 

comunicação onde a partilha de conhecimentos foi preponderante (Ordem dos Enfermeiros, 

2017). 
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Refere a OE (2019) que é Competência Comum do Enfermeiro Especialista identificar 

oportunidades de melhoria e colaborar em programas de melhoria contínua. Neste sentido, e tal 

como presente no cronograma elaborado (apêndice V), na primeira semana deste módulo do 

Estágio Final procedemos ao diagnóstico de situação para identificação de oportunidades de 

melhoria, através da observação direta e da reunião realizada com a enfermeira chefe da unidade 

e de outras posteriormente realizadas com as enfermeiras orientadores e outros elementos de 

importância na equipa. Desta forma determinámos a importância de realizar uma proposta de 

instrumento de boas práticas orientador da intervenção da equipa de enfermagem, no acompa-

nhamento do RN e pais/cuidadores no período imediato após a alta hospitalar para o domicílio, 

concretizável através de uma chamada telefónica. 

Posteriormente, para justificar a importância da temática escolhida, procedemos à recolha 

de evidência científica onde constatámos que, tal como foi possível avaliar pela observação dos 

pais dos RN internados na UCIN e dos sentimentos que estes verbalizaram, a alta hospitalar e 

a subsequente transição do hospital para casa é considerada um processo complicado e muitas 

das vezes gerador de grande tensão nos pais das crianças hospitalizadas. A sensação de stress é 

muito vivenciada pelos pais em Unidades de Cuidados de Neonatologia onde existe da parte 

destes uma sensação de desamparo, isolamento e vulnerabilidade devido á condição clínica do 

seu filho, provocando consequentemente uma sensação de medo quando chega o momento da 

alta hospitalar (Ronan et al., 2020; Villamizar-Carvajal et al., 2018).  

Para dar resposta a esta necessidade identificada, de acompanhamento após a alta, proce-

demos à definição de objetivos e ao planeamento de atividades. Como tal, definimos como 

objetivos, sensibilizar para a importância do acompanhamento do RN e família após a alta hos-

pitalar e clarificar, uniformizar e sistematizar o acompanhamento de enfermagem após a alta 

hospitalar do RN/Família com recurso a uma chamada telefónica. Tais objetivos foram concre-

tizados através da elaboração de uma proposta de norma e guião para a realização da referida 

ação. 

Justificando os objetivos delineados e o planeamento de atividades, segundo a literatura, 

um estudo realizado no Hospital Infantil da Universidade da Carolina do Norte que estudou o 

impacto de chamadas telefónicas até 72 horas após a alta hospitalar, concluiu a existência de 

uma redução no número de reinternamentos e idas ao serviço de urgência através da identifica-

ção de dificuldades de gestão de regime terapêutico e identificação de alterações clínicas 
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quando realizado o contacto telefónico. Outro estudo realizado acrescenta aos dados anterior-

mente referidos que ajustes terapêuticos, novas orientações para seguimento da continuidade 

de cuidados e ensinos em casos de complicações podem ser realizadas via telefónica com re-

sultados positivos. É ainda referido como ponto fulcral para o sucesso a existência de um guião 

estruturado para a realização da chamada telefónica (Heath et al., 2015; Lushaj et al., 2016). 

Elegíveis por esta proposta de norma (apêndice VI) estão todos os RN com alta hospitalar 

para o domicílio, cujos pais tenham autorizado previamente a realização do contacto telefónico. 

Aconselha-se a realização deste contacto até 72 horas após a alta devendo ser realizado, prefe-

rencialmente, pelo enfermeiro responsável pelo RN no dia da alta. Como guião estruturado, 

realizámos uma folha de registo constituída por três parte. A primeira parte, que se refere à 

identificação e história de internamento, deverá ser preenchida no dia da alta, sendo constituída 

por uma síntese das informações do RN, permitindo assim uma rápida perceção da evolução do 

RN ao longo do internamento e da sua situação clínica no momento da alta. A segunda parte da 

folha, acompanhamento após a alta, deverá ser preenchida durante a chamada telefónica, indi-

cando também os tópicos a abordar, nomeadamente o estado psicológico da mãe ou outro cui-

dador, a transição de cuidados para o domicílio, as necessidades do RN, dificuldades na pres-

tação de cuidados, evidência de sinais ou sintomas de risco, realização de ensinos e registo de 

outras observações consideradas necessárias. Por fim, a terceira parte refere-se à realização de 

registos e identificação da necessidade da realização de novo contacto telefónico ou de algum 

encaminhamento posterior.  

Após esta fase, procedemos à discussão individual sobre a proposta de norma com as en-

fermeiras orientadoras e com outros elementos de importância na equipa sendo que, após este 

momento, realizámos alguns ajustes na proposta de norma. 

Por fim, e mais uma vez devido à situação de pandemia, não nos foi possível realizar uma 

sessão de formação à equipa para divulgação da norma e reforço da pertinência da temática. 

Por este motivo, a proposta de norma foi apenas apresentada formalmente à enfermeira chefe 

da unidade, que considerou que a mesma estaria bem elaborada sendo a sua implementação 

uma mais-valia para a unidade e ficando por isso a mesma pendente para aprovação. 
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2.3. Serviço de Urgência Pediátrica 

O último módulo do Estágio Final, foi realizado num SUP, pertencente a um Centro Hos-

pitalar da região centro sob orientação de uma EEESIP. 

O atendimento realizado nas “Urgências Pediátricas deve abranger todas as crianças inde-

pendentemente da patologia apresentada, exceto as situações inerentes ou consequentes à gra-

videz que devem ser atendidas nos serviços de urgência obstétrica, a serem objeto de regula-

mentação própria” (Ministério da Saúde, 2014b, p. 20675). 

“As Urgências Pediátricas (…) devem funcionar em áreas específicas para o atendimento 

em idade pediátrica, fisicamente independentes das áreas de atendimento de adultos. Estas áreas 

devem englobar a admissão e áreas de espera. Todo o atendimento clínico a crianças (incluindo 

o de foro ortopédico, cirúrgico e de outras especialidades de apoio) deve ser efetuado em áreas 

específicas, exclusivamente pediátricas. Devem existir nestas urgências áreas adequadas a fun-

cionar como salas de observação ou internamento de curta duração, com capacidade adequada 

à casuística de cada serviço” (Ministério da Saúde, 2014b, p. 20675) 

 Relativamente ao espaço físico do serviço, este é composto por duas salas de espera, 

que divide crianças com sinais ou sintomas que possam sugerir patologias do foro respiratório 

das restantes, uma sala de emergência equipada e preparada para suporte avançado de vida, uma 

sala para pequenas cirurgias, um gabinete de ortopedia, 4 gabinetes médicos de pediatria onde 

é realizada a observação médica das crianças, uma sala destinada a procedimentos de enferma-

gem, 4 macas em balcão para permanências de muito curta duração, normalmente entre 1 a 5 

horas, e uma unidade de internamento de curta duração, para um período máximo de interna-

mento de 24 horas que, devido ao atual contexto pandémico, tinha a sua capacidade total redu-

zida para 4 camas ou berços. 

No que concerne à equipa de enfermagem, esta é constituída por vinte enfermeiros dos 

quais, doze são EEESIP e oito são enfermeiros de cuidados gerais. A restante equipa multidis-

ciplinar é constituída por assistentes operacionais, administrativos e médicos com a espaciali-

dade em pediatria. Havia também a colaboração de médicos das áreas de cirurgia e ortopedia, 

que se deslocavam ao serviço quando considerado necessário. 
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Referentemente à população alvo, o referido SUP presta cuidados a crianças até aos 17 

anos e 364 dias de vida e sua família, admitindo em média 120 crianças por dia. Indo ao encon-

tro da missão do serviço, a equipa presta cuidados centrados nas necessidades dos recém-nas-

cidos, crianças, adolescentes e dos seus pais.  

Relativamente aos rácios praticados, no turno da manhã são destacados três enfermeiros 

para a prestação direta de cuidados mais o enfermeiro chefe, no turno da tarde estão na prestação 

de cuidados quatro enfermeiros e no turno da noite formam equipa três enfermeiros. O método 

de trabalho praticado pelos enfermeiros do serviço é o método de equipa. Neste caso, cada 

enfermeiro é distribuído por valências, nomeadamente triagem, sala de tratamento e unidade de 

internamento de curta duração. O enfermeiro presta cuidados à criança e família de acordo com 

o local onde está distribuído. O enfermeiro responsável pelo internamento de curta duração 

pratica o método de trabalho individual, ou seja, presta a totalidade dos cuidados necessários às 

crianças e famílias internadas naquele espaço. 

Quanto à dinâmica do serviço, o primeiro contacto entre as crianças e o enfermeiro é rea-

lizado no momento da triagem, sendo que a mesma é realizada com base na Triagem de Man-

chester. 

“O Sistema de Triagem de Manchester assenta numa classificação dos doentes por cores, 

que representam o grau de risco e o tempo de espera clinicamente recomendado para atendi-

mento. Deste modo, nos quadros emergentes e mais graves é atribuída a cor vermelha, nos casos 

muito urgentes a cor laranja e nos casos urgentes a cor amarela. Os doentes que recebem a cor 

verde e azul são casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes). Há ainda a cor branca, 

caracterizando um atendimento eletivo, ou seja, procedimento que pode ser programado” 

(Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 2016, pp. 11816-(2)). 

Durante a realização deste estágio, tivemos a oportunidade de perceber a dinâmica da tri-

agem, sendo que, quando procedemos à sua realização, sob supervisão, para além de identifi-

carmos os motivos de ida ao SUP, procurávamos logo naquele momento estabelecer uma rela-

ção de confiança e de demonstração de disponibilidade. Explicávamos o porquê de existir 

aquele primeiro contacto e de como se iriam proceder os passos seguintes com alusão à dinâ-

mica do serviço. Contudo, constatámos algumas dificuldades, nomeadamente, o estabelecer de 

uma relação de confiança com os pais e o compreender de forma eficaz e efetiva as queixas 
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destes e das crianças num período tão curto de tempo. Não obstante, importa realçar que esta 

experiência foi muito enriquecedora pois possibilitou-nos o desenvolvimento de competências 

como o diagnóstico precoce e identificação de situações de risco e também o recurso a diferen-

tes técnicas de comunicação no relacionamento com a criança/jovem e família (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

Relativamente aos motivos de ida ao SUP, um estudo descritivo, transversal de 2016, onde 

foram analisados 481 questionários e cujo objetivo era determinar os motivos para recurso a 

um SUP hospitalar, refere que apenas 19,7% das idas se consideram como justificadas segundo 

os critérios da OMS ou por encaminhamento de outras unidades de saúde. É referido ainda que 

os principais diagnósticos de alta, ordenados por ordem decrescente, foram: Nasofaringite 

aguda, gastroenterite de origem infeciosa, amigdalite aguda, náusea e vómitos, otite média su-

purativa ou não-supurativa, dor abdominal e pélvica e laringite aguda (Freitas et al., 2016). 

 A nossa experiência vivenciada vai ao encontro dos resultados do referido estudo. Tendo 

em consideração os discriminadores da referida triagem e os níveis de gravidade atribuídos, 

constatou-se que a grande maioria dos motivos de admissão na urgência não são justificativas 

do recurso àquela instituição de saúde. Percecionámos também que os motivos mais frequentes 

são queixas por dispneia, problemas de membros, problemas urinários, vómitos e diarreia, pais 

preocupados, criança que não se sente bem e referenciações de outras instituições de saúde. 

Não obstante, importa referir que este módulo de estágio nos proporcionou uma grande varie-

dade de oportunidades de aprendizagem. Para além da prestação de cuidados a crianças com 

doenças comuns para a faixa etária, que nos permitiu a implementação de intervenções de en-

fermagem adequadas, cuidámos também de crianças politraumatizadas, com feridas incisas e 

necessidade de sutura, com queimaduras de 2º e 3º grau, em atividade convulsiva e cuidámos 

de RN hemodinamicamente instáveis, entre outras. 

Especificando numa situação específica em relação ao RN, foi-nos possível mobilizar co-

nhecimentos e habilidades para a rápida identificação de focos de instabilidade num neonato 

com 8 dias, que apresentava alteração dos três lados do triangulo de avaliação pediátrica: apa-

rência, respiração e circulação. Desta forma, após uma correta avaliação foi-nos possível inter-

vir nas situações de risco com recurso a um amplo espectro de abordagens e terapias de enfer-

magem. Posteriormente e após estabilização o RN foi transferido para um hospital de referência 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 
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Colaborámos ainda na prestação de cuidados na sala de pequena cirurgia, onde eram prin-

cipalmente realizadas suturas, punções supra púbicas e punções lombares, e na sala de ortope-

dia. Na sala de tratamentos realizámos os mais diversos procedimentos de enfermagem, como 

punções venosas, algaliações, colocação de sondas gástricas, realização de tratamento a feridas, 

administração de terapêutica, colheita de espécies, entre outros. 

Tivemos, também, a oportunidade de vivenciar o contexto de internamento de curta dura-

ção onde eram internadas crianças às quais se identificava a necessidade de uma maior vigilân-

cia e por um período de tempo mais alargado. Desta forma, tivemos oportunidade de intervir 

de forma holística na criança e família, facilitando o providenciar de “cuidados à criança/jovem 

promotores da majoração dos ganhos em saúde”(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193). 

Após as 24 horas de permanência nesta unidade, as crianças ou tinham alta para o domicílio ou 

eram internadas no serviço de pediatria ou neonatologia. Este contexto proporcionou-nos uma 

gestão completa dos cuidados ao binómio criança/família estabelecendo com “ambos uma par-

ceria de cuidar promotora da otimização da saúde, no sentido da adequação da gestão do regime 

e da parentalidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192). 

No SUP, concebemos a família como contexto da criança/jovem, desta forma durante a 

prestação dos mais diversos cuidados de enfermagem estabelecíamos uma comunicação efetiva, 

atuando ao nível do “envolvimento; participação e parceria de cuidados; capacitação; negocia-

ção dos cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2017, p. 4). 

O processo de gestão de cuidados implica um equilíbrio continuo entre o respeito pelo 

referido binómio e as exigências da instituição. Tal facto implica que recorramos a elementos 

transversais, como normas técnicas, como meio orientador de cuidados. Desta forma, durante 

o referido período de estágio agimos de acordo com as normas e protocolos instituídos no SUP 

e na instituição, procurando também “evidência científica para fundamentar a tomada de deci-

são sobre as terapias a utilizar” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193; Veiga et al., 2011) . 

“O Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da qualidade envolve a avaliação 

das práticas e, em função dos seus resultados, a eventual revisão das mesmas” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019, p. 4747). 
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Também neste módulo e, mais uma vez, indo ao encontro das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista na identificação de oportunidades de melhoria e colaboração em pro-

gramas de melhoria contínua, procedemos ao diagnóstico de situação onde identificámos a ne-

cessidade de aplicar e mobilizar “conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas 

para o alívio da dor” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193, 2019). Para tal, numa fase inicial 

procedemos à elaboração de um cronograma (apêndice VII) que nos orientou durante este pe-

ríodo de estágio. 

Tendo em conta um dos temas centrais da presente revisão, nomeadamente a saúde do RN, 

“é atualmente reconhecido que os recém-nascidos têm dor, guardam memória da dor e que a 

dor não tratada tem consequências imediatas e a longo prazo”(Direção-Geral da Saúde, 2012, 

p. 3:11). Neste sentido, o enfermeiro deve ter como foco de atenção a dor na criança e adotar 

“as estratégias ao seu alcance para prevenir e controlar a dor em todas as situações que provo-

quem sofrimento sensorial e/ou emocional” (Ordem dos Enfermeiros, 2013, p. 21). 

Segundo a Carta da Criança Hospitalizada, datada de 1988, e focando-nos no artigo 4º, é 

referido que “as agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo” 

(Instituto de Apoio à Criança, 2009, p. s.p.). Neste sentido, após observação da prestação de 

cuidados no SUP e posterior discussão com a enfermeira orientadora, identificámos a necessi-

dade de realizar um documento, recorrendo a evidência científica, sobre como minimizar a dor 

durante procedimentos de enfermagem em crianças com idade inferior a um ano. No entanto, 

dadas as características de um serviço de urgência e a necessidade de realizar os procedimentos 

num curto espaço de tempo, teria de se optar por uma intervenção simples e cujo tempo de ação 

para o efeito pretendido fosse mínimo. Desta forma, procedemos à elaboração de uma proposta 

de protocolo (apêndice VIII) intitulado: Promoção de Cuidados Atraumáticos: A Sacarose no 

Controlo da Dor Aguda durante Procedimentos de Enfermagem. Delineámos como objetivos 

para o mesmo: sensibilizar para a importância da minimização da dor durante a realização de 

procedimentos de enfermagem; clarificar, uniformizar e sistematizar o uso da sacarose a 24% 

e/ou glicose a 30% como medida não farmacológica de controlo e prevenção da dor. 

Sugerimos o recurso a esta medida para controlo da dor devido à evidência científica exis-

tente sobre a eficácia da sacarose na redução da dor de picada do calcanhar, da punção venosa 

e injeções intramusculares sendo recomendadas em declarações de consenso e diretrizes de 
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prática clínica. Importa reforçar que a sacarose é normalmente bem tolerada e os efeitos adver-

sos são raros e transitórios. (Matsuda, 2017; McNair et al., 2013).  

A Direção-Geral da Saúde (2012) considera a glicose a 30% e a sacarose a 24% como uma 

intervenção sensorial para controlo da dor eficaz em recém-nascidos. No entanto, existe evi-

dência recente que a mesma também é eficaz na redução da dor em crianças pequenas, com 

idade entre os 10 e 18 meses (Kassab et al., 2020). Por este motivo, o protocolo que elaborámos 

contempla crianças até aos 18 meses de vida, estando as indicações e contraindicações referen-

ciadas no mesmo. Após a sua elaboração, este foi apresentado e discutido com a enfermeira 

orientadora e posteriormente divulgado pela equipa. 

Ainda decorrente do diagnóstico de situação realizado no SUP, identificámos a necessi-

dade de clarificar e uniformizar a utilização de escalas de avaliação da dor em crianças. Neste 

sentido planeámos a elaboração de um livro de bolso sobre a avaliação da dor em pediatria 

(apêndice IX). A pertinência deste atividade é justificada pelo facto da Direcção-Geral da Saúde 

(2010) referir que, a quantificação da sensação dolorosa das crianças deve ser realizada através 

de instrumentos válidos, seguros e clinicamente sensíveis, tendo em atenção o tipo de dor, si-

tuação clínica e idade da criança. Expõe ainda, que uma correta avaliação da dor possibilita a 

identificação e reconhecimento da criança com dor e uniformização da linguagem dentro da 

equipa de saúde facilitando tomadas de decisão homogéneas. 

Devido ao contexto de pandemia e às restrições inerentes, e ao facto deste estágio ter acon-

tecido durante o período de férias de vários elementos da equipa, em conjunto com a chefia do 

serviço e a enfermeira orientadora considerámos que não seria pertinente a apresentação dos 

documentos elaborados num momento único. Por este motivo, os mesmos foram divulgados e 

apresentados de forma individual ou em pequenos grupos durante passagens de turno.  
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

“A saúde deve (…) ser vista como vetor de desenvolvimento, o que pressupõe que a mesma 

seja parte integrante de uma estratégia de intervenção multissectorial, com projetos que tenham 

características de sustentabilidade” (Brissos, 2004, p. 43). 

É requisito para a atribuição do grau de Mestre e do título de Enfermeiro Especialista a 

realização de um PI no âmbito da Enfermagem. Desta forma, procedemos à elaboração do 

mesmo recorrendo à metodologia de trabalho de projeto e prevendo assim uma mudança na 

prestação de cuidados. 

A metodologia de Projeto pode ser conceptualizada como o conjunto de operações deline-

adas e definidas, que têm como objetivo principal a resolução de problemas, através das quais 

será possível produzir “uma representação antecipada e finalizante de um processo de transfor-

mação do real” (Ruivo et al., 2010, p. 3).  

Este é um processo flexível e dinâmico, que se desenvolve no decorrer do trabalho e que 

se vai adaptando ao longo da intervenção e sempre que considerado necessário, tendo como 

base uma tentativa de intervenção, baseada numa investigação sustentada do problema em 

causa (Ruivo et al., 2010). 

A metodologia de projeto assume-se como uma atividade intencional para alcançar um ou 

mais objetivos previamente formulados sobre um problema genuíno para quem o executa e nela 

está envolvido, cientes de que envolve tarefas complexas e que por isso tem um carácter pro-

longado e faseado e que pressupõe iniciativa e autonomia dos que a realizam. Esta metodologia 

estende-se “ao longo de um período de tempo (…) percorrendo as várias fases desde a formu-

lação do objetivo central até à apresentação dos resultados e sua avaliação” (Ruivo et al., 2010, 

p. 4). 

Assim, surgem as fases pelas quais a metodologia de projeto é constituída, nomeadamente, 

“diagnóstico de situação; planificação das atividades, meios e estratégias; execução das ativi-

dades planeadas; avaliação; divulgação dos resultados obtidos” (Ruivo et al., 2010, p. 5)  
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No âmbito das competências comuns do Enfermeiro Especialista, o enfermeiro deve: iden-

tificar oportunidades de melhoria selecionando estratégias; atuar no domínio da melhoria con-

tinua da qualidade; orientar projetos institucionais; planear e liderar programas de melhoria 

continua e agilizar a elaboração de guias orientadores de boa prática (Ordem dos Enfermeiros, 

2019). 

Neste sentido, e tendo presente que “os projetos a considerar devem proporcionar uma 

análise integrada das necessidades da população, com novas perspetivas de ação, uma concen-

tração de esforços e melhor aproveitamento dos recursos, fomentando sinergias e a promoção 

da capacidade, motivação e autonomia da comunidade”  (Brissos, 2004, p. 43),  recorrendo à 

metodologia de projeto e suportados pelo conhecimento teórico, seguimos a linha de investiga-

ção “necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas” e elaborámos um 

PI com o tema: A VD de Enfermagem ao RN e Puérpera: Um instrumento para a Promoção da 

Parentalidade e da Saúde do RN. 

Indo ao encontro das fases pelas quais a metodologia de projeto é estruturada e para melhor 

perceção do projeto que produzimos, ao longo deste capítulo procedemos à justificação do 

tema, à realização do diagnóstico de situação, à definição de objetivos e posterior planeamento 

do projeto. Iremos ainda refletir e abordar a execução do projeto e de que forma procedemos à 

avaliação do mesmo. 

 

3.1. Justificação do Tema 

O EEESIP “procura evidência científica para fundamentar a tomada de decisão sobre as 

terapias a utilizar”(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193). Neste sentido, no presente subca-

pítulo iremos proceder à alusão de evidência científica com o intuito de justificar a problemática 

identificada e a necessidade de cuidados de saúde real e daí decorrente, o PI realizado. 

À criança, como presente no artigo 24º da Convenção sobre os Direitos da Criança adotada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é lhe reconhecido o 

direito a usufruir do melhor estado de saúde possível beneficiando dos serviços médicos dispo-

níveis (Unicef, 2019). 
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Segundo a OECD (2021), em Portugal no ano de 2019 o tempo médio de internamento da 

díade puérpera/ RN, após o parto, era de 2,7 dias. 

Refere a literatura, que nos países desenvolvidos a duração do tempo de internamento após 

o parto reduziu drasticamente nos últimos 30 anos. Com a diminuição da permanência da mãe 

e do RN no hospital surgiram preocupações como a diminuição do tempo para educação dos 

pais, a identificação de problemas pós-natais em tempo útil, o aumento das readmissões por 

problemas como icterícia e desidratação e a diminuição da duração da amamentação. Desta 

forma, aumentou a exigência sobre a qualidade e oferta dos cuidados de saúde disponíveis após 

o parto sendo que, o acompanhamento no pós-parto precoce na comunidade pode levar à iden-

tificação e resolução atempada de problemas da mãe e do RN. Perante isto, urge a necessidade 

de implementação de modelos eficazes de acompanhamento após a alta da referida díade 

(Lemyre et al., 2018; Olson et al., 2019). 

A Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para Infância recomendam 

a implementação de visitas domiciliárias na primeira semana após o nascimento para promoção 

de cuidados de saúde da mãe e do RN. Neste sentido, também a European Foundation for the 

Care of Newborn Infants afirma que existe forte evidência dos benefícios da mesma como oferta 

de programa de cuidados centrados na família (EFCNI, 2018; OMS & UNICEF, 2009). 

Citando a legislação portuguesa, refere o Ministério da Saúde (2014a) no artigo 4º do de-

creto-lei nº 118/2014 que, “sendo um recurso de proximidade, o enfermeiro de família disponi-

biliza cuidados de enfermagem (…) privilegiando as áreas da educação e promoção da saúde, 

prevenção da doença, da deteção precoce de doenças não transmissíveis, da gestão da doença 

crónica e da visitação domiciliária” (p. 4070). 

Também é possível constatar a importância da VD domiciliária ao RN e puérpera com o 

facto dos  domicílios de enfermagem realizados a RN até ao 15º dia de vida e dos domicílios 

de enfermagem realizados a puérperas fazerem parte do bilhete de identidade dos indicadores 

de contratualização dos CSP (Ministério da Saúde, 2017a). 
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No PNSIJ está presente a importância da VD, ao ser considerada como “elemento funda-

mental na vigilância e promoção da saúde, em particular nos dias seguintes à alta da materni-

dade, nas situações de doença prolongada ou crónica e nos casos de crianças, famílias ou situ-

ações identificadas como de risco” (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 7) 

Para a OE, a VD de enfermagem ao RN e puérpera é “uma forma reconhecida de tornar os 

cuidados acessíveis e próximos da puérpera e recém-nascido”  (Conselho de Enfermagem, 

2011, p. 5). 

Segundo os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica, o exercício profissional do EEESIP deve ser fundamentado na filosofia de 

cuidados centrados na família, com foco nas interações e processos comunicacionais subjacen-

tes, atuando em diversos contextos, incluindo o domicílio da criança. O EEESIP deve atuar na 

procura permanente da excelência do exercício profissional e na maximização da saúde e bem-

estar da criança sendo que, quando considerado necessário, a implementação da VD pode-se 

constituir como um elemento importante (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Outro aspeto de extrema relevância que a VD nos proporciona, refere-se à real avaliação 

do ambiente onde a crianças está inserida. A OE (2015b) destaca a importância de o enfermeiro 

entender o ambiente onde a criança está inserida, ao referir que “o ambiente no qual a cri-

ança/jovem vive e se desenvolve, é especificado por subconceitos com inter-relação entre si, 

convergindo em verticalidade e com influência nos restantes conceitos que emergem deste en-

quadramento conceptual. Proporciona uma infinitude de estímulos a partir dos elementos que 

os caracterizam, sejam estes humanos, físicos, políticos, económicos, culturais e/ou organiza-

cionais, salvaguardando-se que deverá ser promotor de saúde proporcionando a sustentação 

emocional e os cuidados à criança/jovem, para além de promover a sua independência e respe-

tivo desenvolvimento. Na prática de cuidados, os enfermeiros especialistas em Enfermagem de 

Saúde da Criança e do Jovem, necessitam de focalizar a sua intervenção na interdependência 

criança/jovem/família e ambiente, considerando os fatores protetores e stressores associados às 

suas vivências”(p. 1661) 

É bastante evidente na literatura a eficácia da VD em diversos domínios, por exemplo, a 

parentalidade positiva, maus-tratos infantis e a saúde infantil e materna. No que concerne a este 

último ponto, para além do RN incluímos também a puérpera como população do nosso PI pois 
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o EEESIP deve dar resposta às necessidades da criança, intervindo também na família onde esta 

está inserida uma vez que, na prestação dos seus cuidados, este utiliza um modelo conceptual 

centrado na criança e família, devendo por isso, considerar sempre a totalidade deste binómio 

como beneficiário dos seus cuidados. Adicionando, a literatura refere também que intervir na 

melhoria da saúde das mães equivale também a criar condições para a sobrevivência infantil e 

garantia da saúde da criança (S. Avellar et al., 2019; Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; 

Conselho de Enfermagem, 2011). 

Com implementação da VD ao RN e puérpera damos resposta aos Padrões de Qualidade 

dos Cuidados de Enfermagem Especializados em Enfermagem de Saúde da Criança e do Jo-

vem, nomeadamente, “A implementação de intervenções que contribuam para a promoção do 

autocuidado e para o aumento do bem-estar da criança/jovem; (…) A implementação de inter-

venções que contribuam para a promoção das competências parentais; (…) A implementação 

de visitação domiciliária à criança/jovem que apresente essa necessidade; (…) rigor técnico/ci-

entífico na implementação das intervenções de enfermagem, que visem a avaliação do desen-

volvimento da parentalidade;” (Ordem dos Enfermeiros, 2017, pp. 8–9) 

Ao EEESIP cabe ainda a função de implementar e gerir, em parceria, um plano de saúde 

promotor da parentalidade e de promover o crescimento e desenvolvimento infantil saudável. 

Por tudo isto, tendo em conta a necessidade identificada, as competências exigidas ao EEESIP 

que foram cumpridas e que serão detalhadamente abordadas numa face posterior, a pesquisa 

bibliográfica realizada e as diretrizes de entidades de relevo, consideramos que a VD ao RN e 

puérpera é um instrumento de extrema relevância, podendo a mesma ser promotora da paren-

talidade e da saúde do RN (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

 Importa ainda ressalvar que se considera o projeto em questão deveras adequado ao con-

texto de estágio uma vez que, as USF são consideradas uma “unidade nuclear da prestação de 

cuidados de saúde de proximidade ao cidadão, constituída por uma equipa multiprofissional 

mínima capaz de garantir, com autonomia funcional e técnica, um plano assistencial a uma 

população determinada, ao nível dos cuidados de saúde primários”(Conselho de Ministros, 

2005, p. 3202). 

Também a revisão sistemática da literatura que realizámos durante o estágio final justifica 

a pertinência da temática uma vez que nos foi possível concluir que a VD ao RN e Família tem 
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um efeito positivo na promoção da parentalidade atuando de forma benéfica no bem-estar psi-

cológico da mãe, incluindo mães jovens, através da redução de sinais de ansiedade, depressão 

e stress; proporcionando ambientes mais seguros, saudáveis e estimulantes; e promovendo a 

acessibilidade aos cuidados de saúde. Outro efeito da VD identificado foi uma melhor satisfa-

ção das necessidades do RN (alimentação, sono e repouso, eliminação) (Bora Güneş & 

Çavuşoğlu, 2020; Dodge et al., 2019; Easterbrooks et al., 2017; Folger et al., 2017; Lutenbacher 

et al., 2018). 

Desta forma, e após justificada a temática, iremos neste ponto do presente relatório abordar 

todas as fases do PI, iniciando pela referência ao diagnóstico de situação. Para melhor perceção 

do trajeto que realizámos, e embora não seja contemplada como uma fase da metodologia de 

projeto, introduzimos também um subcapítulo designado como definição de objetivos. 

 

3.2. Diagnóstico de Situação 

Nesta primeira etapa da metodologia de projeto é pretendida a elaboração de “um modelo 

descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e mudar” (Ruivo et al., 2010, p. 10). 

Neste caso, e no contexto de cuidados de saúde, o desenvolvimento de um projeto implica 

uma análise das necessidades da população, com o objetivo de desenvolver estratégias e ações 

com o aproveitamento dos recursos disponíveis e a fomentação do trabalho em equipa entre os 

profissionais de saúde e restante equipa multidisciplinar (Ruivo et al., 2010). 

Desta forma, para identificarmos um problema e uma possível necessidade de cuidados, 

procedemos, numa fase inicial, à observação direta durante consultas de enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica realizadas na USF, focando-nos essencialmente, dado a área de interesse, 

na primeira consulta recomendada pelo PNSIJ. Nesses momentos, verificámos que a maioria 

dos pais se apresentavam desconfortáveis, demonstrando-se muito preocupados com o regresso 

a casa e com o exercício da parentalidade, transmitindo dificuldades em aplicar e adequar todos 

os ensinos que lhes eram transmitidos ao seu ambiente. Salientavam ainda que o pouco tempo 

compreendido entra a alta hospitalar e a necessidade de se deslocarem novamente a uma insti-

tuição de saúde dificultava o processo de adaptação à nova realidade. Outro aspeto observado 
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prende-se com o facto das dificuldades e necessidades de ensino por parte dos pais serem as 

mesmas ao longo dos diversos contactos entre o enfermeiro, a criança e os pais. Apesar dos pais 

em contexto de consulta apreenderem de forma eficaz os ensinos realizados e de os colocarem 

em prática de forma correta, referiam dificuldades em praticá-los no seu ambiente. Tal é corro-

borado também com o facto dos diagnósticos de enfermagem, formulados ao longo das consul-

tas ou atos de enfermagem, se manterem inalterados como constatável nos processos de enfer-

magem disponíveis na plataforma SClinic®. Importa referir que devido à necessidade de pedido 

de autorização para acesso e usufruto destes dados e devido ao pouco tempo disponível que 

tínhamos para a realização desta fase do projeto, tais dados não puderam ser recolhidos e utili-

zados para realização do diagnóstico de situação pois tal como afirma Ruivo et al. (2010) “é 

fulcral que o diagnóstico da situação seja realizado num tempo rápido, de forma a possibilitar 

uma ação em tempo útil e suficientemente aprofundado que permita a implementação de medi-

das pertinentes e resolúveis” (p. 10). 

Posteriormente, realizámos uma reunião inicial com a Enfermeira orientadora do estágio, 

que é também a enfermeira responsável pelo Departamento de Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica e com o enfermeiro representante da equipa de enfermagem da USF, tendo-se pos-

teriormente procedido a entrevistas informais com os restantes elementos da equipa de enfer-

magem.  

Desta forma, procedemos à identificação do problema, que neste caso se considerou, uma 

lacuna no compromisso de eficiência e acessibilidade, na oferta dos melhores cuidados de saúde 

conforme presente na missão assumida pela referida USF. Sendo que esta lacuna decorre da 

não prestação de uma oferta de saúde muito evidenciada pela literatura e recomendada por en-

tidades de relevo, a VD de enfermagem ao RN e Puérpera, que afeta o exercício da parentali-

dade e maximização da saúde do RN e que faz parte dos indicadores de contratualização dos 

CSP. 

Decorrente da identificação de um problema surge o conceito de necessidade. “As neces-

sidades podem ser classificadas em reais, quando determinadas pelos profissionais” (Ruivo et 

al., 2010, p. 11).  

O Código Deontológico do Enfermeiro, publicado através do Decreto Lei nº 104/98 de 21 

de abril, e alterado simultaneamente com o Estatuto da OE publicado em anexo à Lei n.º 
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156/2015, de 16 de setembro, refere no artigo 101º, do dever para com a comunidade, que “o 

enfermeiro (…) assume o dever de conhecer as necessidades da população e da comunidade 

em que está profissionalmente inserido” (Assembleia da República, 2015, p. 8079).  Neste sen-

tido, uma possível necessidade identificada foi a realização da VD de enfermagem ao RN e 

puérpera, até ao 15º dia de vida, como instrumento promotor da parentalidade e da saúde do 

RN. Tal necessidade foi partilhada por todos os elementos da equipa de enfermagem nas entre-

vistas informais realizadas aquando da identificação do problema, sendo a sua importância cor-

roborada pela literatura. Importa ressalvar que considerámos como necessidade a “VD de en-

fermagem ao RN e puérpera” em detrimento da expressão “VD de enfermagem ao RN e famí-

lia” pois, pelas reuniões informais, foi sugerida a obrigatoriedade da presença da puérpera, 

tendo em conta a necessidade de avaliação do seu estado de saúde uma vez que, tal como refe-

rido anteriormente, esta influencia a saúde e bem-estar do RN. Desta forma, a presença dos 

restantes membros da família durante a realização da VD seria opcional e de acordo com as 

suas preferências. 

Posteriormente, e tendo em conta a formalização da execução da proposta de projeto, pro-

cedemos ao cumprimento das questões éticas e legais. Para isto, realizámos uma reunião com 

a Excelentíssima Coordenadora da USF onde explicámos o projeto que pretendíamos desen-

volver e efetuámos um pedido formal de autorização para o seu desenvolvimento e aplicação 

de questionários à equipa de enfermagem, conforme presente no apêndice X.  

Após autorização, realizámos e aplicámos um questionário fechado (apêndice XI) aos en-

fermeiros da USF para validação do diagnóstico de situação. Optámos por esta natureza de 

questionário para que o mesmo se considerasse mais objetivo, sendo assim possível quantificar 

os resultados. O referido questionário foi previamente validado pela enfermeira e professor ori-

entadores. 

Procedemos também nesta fase à caracterização da equipa de enfermagem, sendo a mesma 

constituída por 7 enfermeiros. Tal como presente na tabela 1, podemos constatar que esta é uma 

equipa jovem pois a idade de mais de 50% dos enfermeiros se situa no intervalo da faixa etária 

compreendido entre os 30 e os 39 anos. Relativamente às habilitações académicas também se 

pode considerar esta uma vantagem dentro do seio da equipa, uma vez que, 43% dos enfermei-

ros possui o grau de Mestre. Outro aspeto que podemos destacar é o tempo de exercício profis-

sional em contexto de CSP, uma vez que o tempo médio de experiência é de 12 anos, sendo 
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que o enfermeiro com menos tempo de experiência presta cuidados neste contexto há 3 anos e 

o enfermeiro com mais experiência há 30 anos.  

Tabela 1: Caracterização da equipa de enfermagem 

Variáveis N % média 
Género    

• Feminino 6 86%  
• Masculino 1 14%  

Idade    
• [30-39] 4 57%  
• [40-49] 2 14%  
• [50-59] 1 29%  

Habilitações académicas    
• Licenciatura 4 57%  
• Mestrado 3 43%  

Tempo de Exercício Profissional (em anos) [12-30]   18,29 
Tempo de Exercício Profissional CSP (em anos) [3-30]   12 

 

No referido questionário perguntámos à equipa de enfermagem se consideravam pertinente 

a implementação do projeto: VD de enfermagem ao RN e puérpera como oferta de cuidados, 

sendo que, tal como observável na figura 2 e já discutido em entrevistas informais, a totalidade 

da equipa considerou que a implementação da mesma era relevante. 

 

Figura 2: Opinião da equipa de enfermagem: Pertinência do projeto. 

 

100%

Considera pertinente a implementação do projeto: VD de enfermagem ao 
RN e puérpera até ao 15º dia de vida? 

Sim Não
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Outro método ao qual recorremos para realizarmos o diagnóstico de situação foi à análise 

SWOT. 

Segundo Lima et al. (2017) na planificação de um projeto deve-se proceder inicialmente a 

uma análise SWOT «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», onde será possível a vi-

sualização coerente e organizada das atividades a serem desenvolvidas. Refere Silveira (2001) 

que esta técnica de análise permite identificar os “pontos fortes e pontos fracos, que são os 

fatores internos da organização, e as oportunidades e ameaças, que são os fatores externos da 

organização” (citado por Lima et al., 2017, p. 1079). De acordo com a mesma fonte, esta análise 

irá orientar posteriormente para o plano de ação.  

Com o intuito de realizar este método de diagnóstico de situação perguntámos aos enfer-

meiros se, de acordo com as exigências do projeto, consideravam que a USF dispunha de sufi-

cientes recursos humanos, materiais e logísticos. Como presente na figura 3, 57% dos enfer-

meiros afirmou que não considerava que os recursos disponíveis fossem suficientes, dando 

como exemplo a falta de recursos humanos, devido ao tempo despendido com a VD e a sobre-

carga de trabalho existente na USF. Também foi identificada a carência de recursos materiais, 

nomeadamente a falta de uma balança e craveira. 

 

Figura 3: Opinião da equipa de enfermagem: Disponibilidade suficiente de recursos. 

 

43%
57%

Considera que a USF dispõe de suficientes recursos humanos, materiais e 
logísticos, para a realização da Visita Domiciliária:

Sim Não
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 A realização da análise SWOT (tabela 2) permitiu-nos concluir que a promoção da pa-

rentalidade e consequentemente a promoção da saúde do RN é uma problemática presente, com 

potencial de melhoria. Com esta oferta de cuidados, a VD de enfermagem, damos resposta a 

diversos critérios de avaliação das competências especificas do EEESIP, dos quais destacamos 

nesta fase do projeto: “Estabelece e mantém redes de recursos comunitários de suporte à cri-

ança/jovem e família com necessidades de cuidados (…) Facilita a aquisição de conhecimentos 

relativos à saúde e segurança na criança/jovem e família (…) Adequa o suporte familiar e co-

munitário”(Ordem dos Enfermeiros, 2018, pp. 19193, 19194). 

Tabela 2: Análise SWOT 

S 
Forças 

• Recetividade da equipa à mudança;  

• Equipa de enfermagem jovem e motivada; 

• Envolvimento e interesse da equipa sobre a temática; 

• Formação académica da equipa; 

• Existência da “equipa de família”; 

• Boa relação entre a equipa multidisciplinar; 

• Apoio e incentivo da Coordenadora da USF; 

• Existência, na USF, da VD à população em idade adulta. 

W 
Fraquezas 

• Necessidade de mais recursos humanos, para colmatar o maior nú-

mero de horas de cuidados despendido com a referida VD; 

• Fadiga física e emocional da equipa de enfermagem dada à situação 

pandémica atual e a sobrecarga de trabalho daí decorrente; 

• Necessidade de mais recursos materiais; 

• Número reduzido de EEESIP (n=1). 

O 
Oportunidades 

• Documentos de referência sobre os benefícios da VD ao RN e 

puérpera; 

• Documentos de referência sobre a parentalidade; 

• Os incentivos aos profissionais relativamente aos ganhos no âmbito 

da eficiência, efetividade e qualidade dos cuidados prestados;  

• Incentivo do conselho técnico para promoção dos melhores cuidados 

de saúde; 
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• Indicadores de contratualização dos CSP dos quais fazem parte a VD 

de enfermagem ao RN até ao 15º dia de vida e a VD de enfermagem 

à puérpera. 

T 
Ameaças 

• A atual situação pandémica; 

• A continuidade de cuidados deficitária entre a maternidade e a USF 

que dentro das várias consequências, impossibilita o agendamento 

da VD o mais precoce possível por parte da USF; 

• A inexistência de uma norma da Direção-Geral da Saúde como ori-

entação clínica para a realização da referida VD; 

• Sistema informático redutor no que concerne a registos e interven-

ções de enfermagem no âmbito da Saúde Infantil e Pediátrica. 
Fonte: Questionário realizado à equipa e entrevistas informais. 

  

Considera-se, com base no diagnóstico de situação formulado, justificada a temática esco-

lhida, existindo assim um papel justificativo da necessidade das atividades que iremos desen-

volver. Assim, partindo da análise SWOT, e após realizado o diagnóstico de situação importa 

proceder à definição dos objetivos, que se deverão assumir como exequíveis e quantificáveis 

quanto ao tempo e ao espaço. 

 

3.3. Definição de Objetivos 

Segundo Lima et al. (2017) o planeamento estratégico ou de ação refere-se à definição de 

objetivos para ultrapassar ameaças e/ou aproveitar oportunidades. Sendo que “a definição rigo-

rosa e exata dos objetivos de uma dada ação (…) permite orientar para os esforços necessários 

e meios disponibilizados para que estes sejam alcançados”(Ruivo et al., 2010, p. 19). 

Os objetivos, que evidenciam os resultados que nos propomos a atingir, podem ser de dois 

níveis, o geral, e os específicos. 

No que concerne ao objetivo geral, pretende-se que este elucide sobre os resultados espe-

rados, assim, definimos o seguinte objetivo (Ruivo et al., 2010): 
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• Facilitar a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera, como oferta de 

cuidados de saúde, à população abrangida pela USF. 

Relativamente aos objetivos específicos, indicadores de conhecimentos e aptidões, enun-

ciámos (Ruivo et al., 2010): 

• Facilitar a inclusão da equipa de enfermagem da USF na realização do projeto; 

• Elaborar um procedimento que clarifique, normalize e uniformize a VD de enfermagem 

ao RN e Puérpera até ao 15º dia de vida, onde a parentalidade e a saúde do RN se apre-

sentam como tema central; 

• Elaborar um instrumento de registos da VD de enfermagem ao RN e Puérpera até ao 

15º dia de vida e orientador da realização da mesma;  

• Motivar os enfermeiros para a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera; 

Após a determinação dos objetivos é assim possível proceder ao planeamento do projeto, 

sendo que, “a planificação de um projeto resulta (…) num compromisso entre os objetivos e os 

recursos” (Ruivo et al., 2010, p. 19). 

 

3.4. Planeamento do Projeto 

O Planeamento corresponde à terceira fase de um projeto, sendo que, nesta fase que pro-

cedemos ao levantamento dos recursos, definimos atividades, selecionamos os métodos ade-

quados e delineamos um cronograma para orientar, no tempo, a realização das mesmas, apre-

sentando uma data de início e de fim das atividades definidas (Ruivo et al., 2010). 

As atividades, meios e estratégias a realizar são parte integrante do planeamento sendo que 

a sua escolha deve estar intimamente relacionada com os objetivos previamente definidos. Por 

isto, elaborámos uma tabela (tabela 3) relativa ao planeamento do PI que contempla:  

• Atividades. Segundo Miguel (2006) caracterizam-se por ser “o elemento de traba-

lho realizado no decurso de um projeto (…)” (citado por Ruivo et al., 2010, p. 20). 
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• Estratégias. Cujo objetivo principal da sua definição caracteriza-se pela utilização 

eficaz dos recursos disponíveis (Ruivo et al., 2010). 

• Meios. Segundo Miguel (2006) consiste “na determinação de quais os recursos, 

pessoa, equipamentos, materiais-necessários (…) para a realização das atividades 

do projeto” (citado por Ruivo et al., 2010, p. 21). 

Tabela 3: Planeamento de atividades para concretização dos objetivos 

Objetivo geral:   

Facilitar a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera, como oferta de cuida-

dos de saúde, à população abrangida pela USF. 

Objetivo específico: 

 Facilitar a inclusão da equipa de enfermagem da USF na realização do projeto. 

Atividades e 

estratégias: 
• Solicitar a colaboração de todos os enfermeiros da USF para partilha 

de ideias e opiniões em qualquer fase do projeto; 

• Solicitar a colaboração da enfermeira orientadora, enfermeira respon-

sável pela área de Saúde Infantil e Pediátrica na Unidade, para divul-

gação e incentivo à equipa à adesão ao projeto; 

• Reuniões informais de partilha de opiniões sobre importância da VD; 

• Elaboração e aplicação de questionário que apoiará a construção de 

procedimento e instrumento de registos; 

• Sessão de formação com o objetivo de reunir sugestões de possíveis 

alterações segundo opinião de toda a equipa de enfermagem; 

• Avaliação da versão final do procedimento e da folha de registos pela 

equipa de enfermagem. 

Meios/ Re-

cursos (hu-

manos e ma-

teriais) 

Recursos Humanos: Responsável do projeto; Enfermeira orientadora; 

Equipa de enfermagem da USF. 

Recursos Materiais: Computador, internet, projetor, papel, canetas, impres-

sora, sala de reuniões, questionário de avaliação do procedimento e da folha 

de registos. 

Objetivo específico: 
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Elaborar um procedimento que clarifique, normalize e uniformize a VD de enfermagem ao 

RN e Puérpera até ao 15º dia de vida, onde a parentalidade e a saúde do RN se apresentam 

como tema central. 

Atividades e 

estratégias: 
• Pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas e recomenda-

ções de entidades de relevo sobre importância da VD ao RN e 

puérpera. 

• Pesquisa bibliográfica sobre conceito e determinantes da Parentali-

dade. 

• Reunião com a Coordenadora da USF, enfermeiro responsável pela 

coordenação a equipa de enfermagem e com enfermeira orientadora 

do estágio para avaliação e validação do diagnóstico de situação e 

sobre pertinência de atividades a desenvolver; 

• Pesquisa de recomendações no PNSIJ e no Programa Nacional para 

a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco como fontes orientadoras 

da elaboração do procedimento; 

• Análise de respostas ao questionário inicial cujo uma das funções se 

considera orientação da elaboração do procedimento de acordo com 

opinião da equipa de enfermagem; 

• Reformulação do procedimento consoante propostas de melhoria por 

parte da equipa; 

• Apresentação do procedimento à equipa multidisciplinar; 

• Alteração do procedimento de acordo com propostas de melhoria 

formalizadas; 

• Entrega de procedimento à equipa de direção da USF; 

• Divulgação do procedimento pela equipa multidisciplinar da USF 

através de endereços eletrónicos institucionais. 

Recursos 

(humanos e 

materiais) 

Recursos Humanos: Responsável do projeto; Enfermeira orientadora; 

Equipa multidisciplinar da USF 

Recursos Materiais: Computador, internet, projetor, papel, canetas, impres-

sora, sala de reuniões, questionário de apoio à elaboração do procedimento e 

instrumento de registo; questionário de avaliação do procedimento e folha de 

registos. 
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Objetivo específico: 

Elaborar um instrumento de registos da VD de enfermagem ao RN e puérpera até ao 15º dia 

de vida e orientador da realização da mesma; 

Atividades e 

estratégias: 
• Pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas e de documen-

tos de referência sobre o que avaliar no primeiro contacto com o RN 

e com a puérpera e aspetos importantes a ter em consideração relati-

vamente ao núcleo familiar e ao ambiente onde estão inseridos; 

• Reunião com o enfermeiro responsável pela coordenação da equipa 

de enfermagem e com a enfermeira orientadora do estágio para vali-

dação da estrutura do instrumento de registo da VD e pontos a in-

cluir; 

• Pesquisa de recomendações no PNSIJ e no Programa Nacional para 

a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco como fontes orientadoras 

da elaboração do instrumento de registo; 

• Análise de respostas ao questionário para elaboração do instrumento 

de acordo com opinião da equipa de enfermagem da USF; 

• Reformulação do instrumento consoante propostas de melhoria por 

parte da equipa; 

• Apresentação do instrumento à equipa multidisciplinar; 

• Alteração do instrumento de registo de acordo com propostas de me-

lhoria formalizadas; 

• Entrega de instrumento à equipa de direção da USF; 

• Divulgação do instrumento pela equipa multidisciplinar da USF 

através de endereços eletrónicos institucionais. 

Recursos 

(humanos e 

materiais) 

Recursos Humanos: Responsável do projeto; Enfermeira orientadora; 

Equipa multidisciplinar da USF 

Recursos Materiais: Computador, internet, projetor, papel, canetas, impres-

sora, sala de reuniões, questionário de apoio à elaboração do procedimento e 

instrumento de registo; questionário de avaliação do procedimento e folha de 

registos. 

Objetivo específico: 

Motivar os enfermeiros para a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera; 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

    

 
out-21 | Página 67 

 

 

“O Enfermeiro Especialista demonstra um exercício seguro, profissional e ético, utilizando 

habilidades de tomada de decisão ética e deontológica” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 

4746). Assim, importa afirmar que todas as atividades planeadas seguirão os princípios éticos, 

as normas deontológicas, e os procedimentos legais. Por este motivo, foi realizado numa fase 

inicial um pedido de autorização à coordenadora da USF explicando a metodologia de projeto 

e as atividades que nos propúnhamos a desenvolver. Na entrega ou disponibilização de ambos 

os questionários, foi explicado aos participantes o objetivo do mesmo e que a participação seria 

voluntária e que não continha nenhuma informação que pudesse sugerir a identificação do en-

fermeiro. De forma a manter o anonimato dos participantes, e tendo em conta que apenas existia 

um elemento do sexo masculino na população abrangida pelo questionário, na aplicação do 

primeiro questionário, nomeadamente o que ajudou na construção de procedimento e instru-

mento de registos e que continha também a caracterização da equipa de enfermagem, foi soli-

citado aos elementos da equipa que não respondessem à questão onde era solicitada a identifi-

cação do género. Apenas o responsável pelo projeto teve acesso às respostas ao questionário.  

Drucker (2001) refere que “um plano de ação será inútil se não puder determinar de que 

forma o executivo usa o seu tempo”(citado por Lima et al., 2017, p. 1082). 

Refere Ruivo et al (2010) que durante o planeamento de um projeto se deve proceder a 

uma representação gráfica da organização das atividades traçadas para o projeto segundo um 

Atividades e 

estratégias: 
• Pesquisa de evidência científica sobre a temática;  

• Realização de sessão de formação com recurso a evidência científica 

de estudos primários sobre os ganhos em saúde alcançados pela VD; 

• Reforço dos indicadores de contratualização dos CSP, no quais faz 

parte a VD ao RN e a VD à puérpera; 

• Apresentação e divulgação do procedimento e instrumento de re-

gisto. 

Recursos 

(humanos e 

materiais) 

Recursos Humanos: Responsável do projeto; Enfermeira orientadora; 

Equipa multidisciplinar da USF 

Recursos Materiais: Computador, internet, projetor, sala de reuniões, proce-

dimento, instrumento de registo. 
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espaço temporal. Neste sentido, e embora já tenhamos apresentado numa fase anterior o crono-

grama do módulo de estágio desenvolvido na USF onde incluímos as fases do projeto, proce-

demos de igual forma à elaboração de um cronograma (apêndice XII) focado apenas no PI onde 

de forma mais detalhada estão calendarizadas as atividades que serão desenvolvidas. 

Após serem definidas e idealizadas as atividades importa concretizar o que foi planeado. 

No próximo subcapítulo apresentaremos uma descrição da execução do projeto tendo em conta 

os objetivos definidos. 

 

3.5. Execução do Projeto 

A execução do projeto assume “uma importância significativa para o(s) participante(s) do 

projeto dado que possibilita a realização das suas vontades e necessidades através das ações 

planeadas” (Ruivo et al., 2010, p. 23) 

Durante esta fase considera-se crucial a divulgação de dados, informações e documentos 

que nos ajudam a solucionar o problema identificado, sendo possível declarar os princípios que 

orientam a ação e a sua eficácia. A observação direta, entrevista, questionário e recolha e con-

sulta de documentos são exemplos de técnicas que possibilitam o desenvolvimento desta fase 

(Ruivo et al., 2010). 

Como referido, e devidamente explicado no subcapítulo referente ao diagnóstico de situa-

ção, foi a observação direta, a entrevista e a consulta de documentos que nos possibilitou a 

identificação do problema e o delinear da necessidade de uma nova oferta de cuidados de saúde 

por parte da USF. Após a aplicação de um questionário foi possível verificar, numa fase poste-

rior, a concordância de toda a equipa referentemente à necessidade considerada. 

Refere Ruivo et al., (2010) que “a fase da execução, embora seja a mais trabalhosa é a mais 

proveitosa. Neste sentido, o orientador deve ter em atenção a motivação dos participantes e 

deve envolver cada um deles de forma a promover o seu papel ativo no processo” (Ruivo et al., 

2010, p. 24). Tal citação remete-nos para a abordagem do nosso primeiro objetivo específico:  

Facilitar a inclusão da equipa de enfermagem da USF na realização do projeto.  
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Relativamente às atividades desenvolvidas para a concretização deste objetivo importa re-

ferir que devido à situação pandémica, as sessões de formação e as reuniões de equipa foram 

reduzidas quanto à frequência de realização e ao número de participantes. Desta forma, recor-

remos a encontros informais, nomeadamente pausas ao meio da manhã e durante o almoço, 

para explicar toda a estrutura e fundamentos do projeto e solicitando a colaboração de todos os 

enfermeiros. Solicitámos também à enfermeira orientadora, para junto dos seus pares, reforçar 

na equipa a adesão dos mesmos à execução do projeto, pois o trabalho ou atividade que con-

temple a colaboração de toda a equipa, facilita o atingir da qualidade em saúde e da satisfação 

das pessoas cuidadas e profissionais (Souza & Peduzzi, 2016). 

Outra atividade desenvolvida foi o recurso ao questionário que orientou a construção do 

procedimento e instrumento de registos. O referido questionário permitiu-nos conhecer a opi-

nião da equipa de enfermagem sobre que avaliações deveríamos integrar na realização da VD. 

Desta forma, foi-nos possível incluir a perceção da equipa na construção da primeira versão dos 

documentos. Importa reforçar que as reuniões informais foram mantidas ao longo de todo o 

processo, e as diferentes ideias e linha orientadora por diversas vezes discutidas com os ele-

mentos da equipa, o que permitiu uma análise constante do trabalho realizado e identificação 

de falhas com perspetiva para a mudança. 

“As práticas crescem através da aprendizagem experiencial e através da transmissão dessa 

aprendizagem nos contextos de cuidados” (Benner, 2001, p. 12) 

Neste sentido, numa fase avançada do projeto procedemos à realização de uma sessão de 

formação. Para tal procedemos primeiramente ao planeamento da Formação em Serviço (apên-

dice XIII) que se considera como a chave para o sucesso, assumindo crucial importância ao 

permitir estruturar funcionalmente todo o programa de intervenção, precisando os objetivos e 

atividades de formação que se visam desenvolver. Assim, nos conteúdos a desenvolver durante 

a realização da sessão (apêndice XIV), incluímos a explicação da temática e dos ganhos em 

saúde conseguidos com a oferta de cuidados de enfermagem promovida, a análise das respostas 

ao questionário realizado aos enfermeiros sobre a VD e a apresentação dos documentos elabo-

rados baseados na opinião dos enfermeiros da equipa da USF e na pesquisa bibliográfica reali-

zada. Foi ainda destinado um tempo na sessão de formação para partilha de ideias e novas 

sugestões de reformulação, recorrendo à metodologia interativa e desta forma solicitando a par-

ticipação ativa dos participantes, baseados nos seus conhecimentos e experiências profissionais. 
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Importa referir que neste momento, e embora a VD projetada seja realizada pela equipa de 

enfermagem, a sessão de formação teve como população toda a equipa multidisciplinar da USF 

uma vez que, como refere o código deontológico dos enfermeiros no artigo 112º, o enfermeiro 

assume o dever de: “Integrar a equipa de saúde, em qualquer serviço em que trabalhe, colabo-

rando, com a responsabilidade que lhe é própria, nas decisões sobre a promoção da saúde, a 

prevenção da doença, o tratamento e recuperação, promovendo a qualidade dos serviços” 

(Assembleia da República, 2015, p. 8080). 

Ainda para concretização deste objetivo fomentamos a avaliação da versão final do proce-

dimento e da folha de registos pela equipa de enfermagem com recurso a um questionário (apên-

dice XV) realizado através de uma plataforma digital, cujos resultados apresentaremos numa 

fase posterior ainda neste subcapítulo. 

Para o presente PI delineámos também como objetivo: Elaborar um procedimento que cla-

rifique, normalize e uniformize a VD ao RN e Puérpera até ao 15º dia de vida, onde a parenta-

lidade e a saúde do RN se apresentam como tema central. 

Para concretização deste objetivo procedemos numa fase inicial a uma pesquisa bibliográ-

fica em bases de dados científicas sobre os conceitos VD, RN, puérpera, parentalidade, saúde 

e RN. Foi decorrente desta necessidade de pesquisa, e dando resposta a um dos critérios de 

avaliação do estágio final do presente curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, que 

desenvolvemos uma revisão sistemática da literatura sobre a temática em análise. A elaboração 

do referido artigo trouxe-nos imensas vantagens na orientação e desenvolvimento deste projeto, 

uma vez que, baseado em estudos de relevo, foi-nos possível realizar uma síntese abrangente e 

imparcial num único documento, sintetizando assim o conhecimento existente e possibilitando-

nos a assimilação do mesmo (Aromataris & Munn, 2020). 

Embora tenha sido numa fase posterior à realização do projeto, para aumento dos conhe-

cimentos sobre a temática e neste caso, a saúde do RN e crianças, durante o decorrer do módulo 

B, participámos num curso designado “Saúde Mental e Neurodesenvolvimento: O diagnóstico 

no Bebé e na Criança, baseado na DC: 0-5” cujo programa do curso e certificado se apresenta 

em (anexo III). 
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Após a pesquisa de toda a informação considerada pertinente acerca da temática, procede-

mos à marcação de uma Reunião com a Coordenadora da USF, enfermeiro responsável pela 

coordenação a equipa de enfermagem e com enfermeira orientadora do estágio para avaliação 

e validação do diagnóstico de situação e aprovação das atividades propostas para desenvolver, 

cumprindo assim com os requisitos legais. Outro motivo que justificou esta reunião com ele-

mentos da equipa de direção da USF deve-se ao facto de, tendo em conta a sua função de gestão, 

estes assumem também a responsabilidade de liderança, sendo que, quando realizada de forma 

adequada, conseguem motivar e comprometer toda a equipa a empenhar-se para alcançar os 

objetivos definidos o que se considera uma mais valia para a realização do projeto (SEBRAE-

SP, 2017). 

Uma vez que a população alvo do nosso projeto são os recém-nascidos até ao 15º dia de 

vida e a puérpera, procedemos à pesquisa das recomendações presentes no PNSIJ e no Pro-

grama Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco como fontes orientadoras da 

elaboração do procedimento tendo em conta o grau de recomendação dos mesmos a nível na-

cional. Relativamente ao PNSIJ e ao RN, baseámos a nossa ação para a realização da VD nos 

parâmetros que o referido programa recomenda avaliar e nos cuidados antecipatórios preconi-

zados para a primeira consulta. No caso da avaliação da puérpera, família do RN, e por isso de 

cariz de extrema importância e pertinência para a nossa intervenção, baseámo-nos no Programa 

Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco sendo que, inerente daqui, focámos as 

nossas intervenções nas recomendações do mesmo para a consulta do puerpério.  

Também intrínseco ao cumprimento do primeiro objetivo, procedemos à análise das res-

postas ao questionário inicial, em que uma das funções se considerava a orientação da elabora-

ção do procedimento de acordo com opinião da equipa de enfermagem. A avaliação das res-

postas obtidas permitiu-nos ter em conta as expetativas e conhecimentos dos enfermeiros para 

com o procedimento, mas também a valorização da experiência profissional e pessoal na reali-

zação do mesmo. 

Tendo em conta as respostas obtidas, definimos que, sem incluir a duração da viagem entre 

a USF e o domicílio do RN e da puérpera, a VD deveria ter uma duração aproximada de 60 

minutos (Figura 4).  
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Figura 4: Opinião da equipa de enfermagem: Duração da VD. 

 

Outro aspeto, ao qual solicitámos a opinião dos enfermeiros, tinha como objetivo perceber 

se estes consideravam que a VD deveria ser, preferencialmente e se possível, o primeiro con-

tacto entre a USF e o RN, sendo que verificámos que os 7 enfermeiros responderam afirmati-

vamente (Figura 5).  

Figura 5: Opinião da equipa de enfermagem: Quando deve acontecer a VD. 

 

86%

14%

Quanto tempo, aproximadamente, considera adequado para a realização 
da VD (sem incluir duração da viagem entre USF e local de residência 

do RN e puérpera): 

60' 90'

100%

Considera que a Visita Domiciliária deverá ser o primeiro contacto entre 
a USF e o RN:

Sim Não
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Relativamente ao agendamento da VD, tendo em conta a opinião da maioria da equipa de 

enfermagem, 71%, definimos que o mesmo e o respetivo pedido de autorização deveriam ser 

realizados por via telefónica e/ou email, sendo durante este contacto reforçada a importância da 

VD. Por vontade da equipa de enfermagem não foi definido quem efetuaria o contacto, podendo 

o mesmo ser realizado por uma assistente administrativa, enfermeiro ou enfermeiro de família.  

 

Figura 6: Opinião da equipa de enfermagem: Realização do agendamento. 

 

Embora orientados pelos programas anteriormente referidos, aproveitámos o primeiro 

questionário realizado para conhecer a opinião da equipa de enfermagem sobre os aspetos que 

consideravam pertinentes avaliar durante a VD de enfermagem. De referir que, para inclusão 

no procedimento, considerámos todos os itens que reunissem a preferência de mais de 50% da 

equipa de enfermagem, o que corresponde a 4 ou mais enfermeiros. Assim, e conforme explícito 

na figura 7, incluímos a história clínica da Puérpera e RN; condições socioeconómicas e habi-

tacionais; a avaliação do peso do RN; a autonomia dos pais na satisfação das necessidades do 

RN (capacidade parental); observação e consequente avaliação na satisfação da necessidade de 

higiene, alimentação e segurança do RN e a realização do Rastreio Neonatal de Doenças Meta-

bólicas.

71%

29%

Como considera que deverá ser feito o agendamento/pedido de 
autorização à puérpera/família:

Telefone/email Consultas grávida



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

    

 
out-21 | Página 74 

 

Figura 7: Opinião da equipa de enfermagem: O que avaliar durante a VD. 

 

Assim, perante as recomendações dos programas nacionais de saúde abordados, a opinião 

dos enfermeiros (que incluiu as respostas ao questionário e sugestões) e os dados necessários 

para registo na plataforma SClinic®, incluímos na avaliação da puérpera: colheita de dados 

sobre o número de consultas realizadas durante a gravidez; doenças/intercorrências que ocor-

reram durante este período e intercorrências no momento do parto; conhecimentos da puérpera 

sobre puerpério; avaliação das mamas e mamilos e validação dos conhecimentos sobre cuidados 

necessários; identificação de sinais de risco e fatores protetores de Saúde Mental; Identificação 

da presença de sinais e sintomas de gravidade durante puerpério; Avaliação do consumo de 

substâncias nocivas como o tabaco, álcool e outras substâncias; Se aplicável, avaliação da ferida 

cirúrgica, cesariana ou Episiotomia/Episiorrafia, com realização de tratamento se considerado 

necessário; Realização de ensinos sobre cuidados necessários. 

Relativamente ao RN, integrámos na sua avaliação o registo de dados de nascimento;  ava-

liação do peso atual; realização de um exame físico simplificado (tónus; reatividade; pele; cor-

dão umbilical); identificação de elegibilidade para BCG; quando presença de critérios e autori-

zação proceder à realização de Rastreio Neonatal de Doenças Metabólica ou confirmar a sua 

0 1 2 3 4 5 6 7

Realizar Rastreio Neonatal de Doenças Metabólicas:

Satisfação da necessidade de Segurança do RN:

Satisfação da necessidade de alimentação do RN:

Satisfação da necessidade de Higiene do RN:

Autonomia dos pais:

Exame físico (RN):

Avaliação do Desenvolvimento de Mary Sheridan…

PerÌmetro cefálico (RN)

Comprimento (RN)

Peso (RN):

Condições socioeconómicas e habitacionais:
História Clínica da Puérpera e RN:

Indique o que considera pertinente avaliar durante a VD:
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efetuação;  avaliação dos conhecimentos da puérpera/casal sobre cuidados ao RN; ensino sobre 

cuidados antecipatórios e atividades promotoras do desenvolvimento. 

Considerámos também pertinente, corroborando com a opinião da equipa de enfermagem 

da USF, proceder à avaliação do agregado familiar e das condições socioeconómicas e habita-

cionais, uma vez que, e partindo da teoria Bioecológica de Bronfenbrenner, segundo a autora, 

o desenvolvimento psicológico da criança é influenciado pelo ambiente onde a criança está 

inserida e a ação praticada neles e pela existência ou ausência de mudanças que ocorrem ao 

longo do tempo no ambiente onde a criança vive. Relativamente à importância em conhecer o 

agregado familiar, esta prende-se com o facto de, segundo Minuchin (1990) ser necessária uma 

forma viável de estrutura familiar para “desempenhar suas tarefas essenciais e dar apoio para a 

individuação ao mesmo tempo em que provê um sentido de pertinência” (citado por N. C. B. 

da Silva et al., 2008, p. 218).  

Ao longo da elaboração do procedimento, diversas foram as reuniões informais que tive-

mos com a equipa multidisciplinar das quais resultaram propostas de melhoria e consequente 

reformulação, sendo assim possível percecionar o interesse de toda a equipa.  Nesta fase é re-

levante que esse interesse seja constante uma vez que, “quanto maior for o interesse, maior será 

todo o processo de pesquisa, experimentação, descoberta e, por conseguinte, a potencialização 

das diferentes competências” (Ruivo et al., 2010, p. 24). 

Após a conclusão integral do procedimento, realizado de acordo com o modelo preconi-

zado pela USF e que está presente no apêndice XVI, o mesmo foi apresentado à equipa multi-

disciplinar no dia 09/04/2021. Esta sessão contou com a presença da coordenadora da USF, da 

médica responsável pela área de Saúde Infantil e Pediátrica na USF, 5 enfermeiros e 3 admi-

nistrativas técnicas. Este momento permitiu-nos apresentar a informação obtida pelas pesquisas 

realizadas e o referido documento, proporcionando também o diálogo, a interação e o feedback 

imediato, sendo assim possível proceder às últimas alterações. 

Posteriormente, como comprovado pelo anexo II, o procedimento foi entregue à direção 

da USF para posterior implementação. 

Procedemos ainda à sua divulgação pela equipa multidisciplinar da USF, através de ende-

reços eletrónicos institucionais pois, “a divulgação faz parte do desenvolvimento de um projeto 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

    

 
out-21 | Página 76 

 

e deve ser devidamente planeada, com a finalidade de informar o público (…) assegura o co-

nhecimento externo do projeto e a possibilidade de discutir as estratégias adotadas na resolução 

do problema” (Ruivo et al., 2010, p. 31). 

Outro objetivo delineado foi: Elaborar um instrumento de registos da VD de enfermagem 

ao RN e puérpera até ao 15º dia de vida, e orientador da realização da mesma. 

“Por registos de enfermagem, entende-se que seja o conjunto de informação produzida 

pelo enfermeiro na prática clínica, na qual compila informações resultantes das necessidades 

de cuidados de enfermagem (intervenções autónomas), bem como toda a informação, resultante 

do processo de tomada de decisão, de outros técnicos e implementada pelo enfermeiro (inter-

venções interdependentes) e, toda a restante informação necessária à continuidade de cuidados” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2014, p. 1) 

 À semelhança do objetivo anterior, procedemos à pesquisa bibliográfica em bases de da-

dos científicas e de documentos de referência sobre a temática, e reunimos com o enfermeiro 

responsável pela coordenação da equipa de enfermagem e com a enfermeira orientadora do 

estágio para perceção de como estes consideravam que deveria ser a estrutura da folha de re-

gisto. Assim decidimos que a referida folha de registos deveria ser apenas uma folha frente e 

verso e de fácil preenchimento, para ser prática e facilmente transportável.  

Perante isto criámos um instrumento de registo simples, resumido e preciso, tendo em 

conta as recomendações do PNSIJ e do Programa Nacional para Vigilância da Gravidez de 

baixo risco, os itens necessários para registo na plataforma SClinic® e as respostas ao questio-

nário realizado aos enfermeiros sobre o que deveria ser avaliado durante a VD. 

Ao longo da elaboração do procedimento fomos discutindo constantemente com toda a 

equipa de enfermagem através de reuniões informais, sendo o mesmo alterado tendo em conta 

as ideias que iam surgindo e as recomendações dos programas nacionais de saúde para a vigi-

lância da população alvo. O mesmo foi posteriormente apresentado juntamente com o procedi-

mento, sendo que não foram sugeridas quaisquer alterações ao mesmo.  

Importa referir que optámos por elaborar um instrumento de registo em suporte de papel 

para ser mais facilmente transportado durante a VD, promovendo uma maior adesão por parte 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

    

 
out-21 | Página 77 

 

dos enfermeiros. Refere a Ordem dos Enfermeiros (2014) que “os registos em suporte eletró-

nico ou em papel revestem-se das mesmas características e importância, pois não altera a natu-

reza mas tão só o suporte” (p. 2). Após a realização da VD, e já na USF, os registos realizados 

serão transcritos para o sistema informático, sendo esta ação ainda contemplada pela proposta 

de procedimento. 

Sobre a estrutura do referido instrumento, e indo ao encontro do procedimento elaborado, 

este é constituído por 5 grupos, nomeadamente: Identificação dos pais; agregado familiar; con-

dições socioeconómicas e habitacionais; avaliação e vigilância da puérpera; avaliação e vigi-

lância do RN. Incluímos ainda um espaço para avaliações adicionais, agendamento de próximas 

consultas, referenciações e assinatura do enfermeiro responsável pela realização da VD para 

que seja possível proceder à identificação do autor das avaliações e das intervenções realizadas. 

Com o objetivo de se promover uma uniformização de registos, sendo os mesmos percetí-

veis por toda a equipa, recorremos à utilização da linguagem CIPE que se considera como uma 

terminologia padronizada e que contribui de forma significativa para a obtenção de dados sobre 

a prestação de cuidados de saúde, gerando dados fiáveis e válidos referentes ao trabalho de 

enfermagem (Internacional Council of Nurses, 2016). 

Desta forma, cumprimos o artigo 104º, alínea c, do Código Deontológico do Enfermeiros 

que refere que “O enfermeiro, no respeito do direito ao cuidado na saúde ou doença, assume o 

dever de: assegurar a continuidade dos cuidados, registando com rigor as observações e as in-

tervenções realizadas” (Ordem dos Enfermeiros, 2015a, p. 8079). 

Por último o guião de visita/instrumento de registo (apêndice XVI) foi entregue à equipa 

de direção da USF e enviado por endereço eletrónico a todos os elementos da equipa multidis-

ciplinar. 

A importância deste objetivo prende-se também com o facto de permitir, em suporte de 

papel, um auxílio à orientação da VD, proporcionando posteriormente, com facilidade a sua 
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transcrição para o sistema informático utilizado na instituição, sem perda de informação, ga-

rantindo assim a objetividade e a veracidade da informação replicada para outra forma de re-

gisto e promovendo a continuidade de cuidados (Ordem dos Enfermeiros, 2014).  

Segundo Azevedo et al., (2016) “a motivação profissional continua sendo um grande de-

safio a ser superado, pois (…) a maioria dos enfermeiros, apesar de satisfeitos, encontra-se 

desmotivados e desvalorizados. No entanto, ainda há muito que se aprimorar na enferma-

gem,(…) , a falta de motivação prejudica diretamente na qualidade da assistência”(p. 514).  

Neste sentido, considera-se crucial o último objetivo delineado: Motivar os enfermeiros 

para a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera. 

Para concretização do referido objetivo, mais uma vez procedemos à consulta de evidência 

científica para, através da realização de uma sessão de formação, partilharmos junto dos enfer-

meiros da equipa os benefícios da implementação da VD, motivando-os para a ação. 

Também considerámos crucial reforçar os indicadores contratualizados no que concerne 

aos CSP dos quais a VD de enfermagem ao RN e puérpera fazem parte, e que por isso se torna 

objetivo também para a instituição a implementação da referida VD, considerando-se desta 

forma deveras pertinente o papel ativo dos mesmos ao longo deste PI. 

Por último, incluímos nas atividades necessárias para concretização deste objetivo a apre-

sentação e divulgação do procedimento e instrumento de registo, expondo e enfatizando que o 

mesmo foi ao encontro das opiniões da equipa de enfermagem e que todas as sugestões foram 

incluídas ao longo deste processo. Este momento é de extrema relevância para que a equipa 

compreenda os instrumentos criados, nomeadamente, a sua organização, funcionalidade e a fá-

cil aplicabilidade. Por este motivo, na apresentação do mesmo considerámos que os mesmos 

deveriam ser exibidos na integra e não fracionados ou resumidos, para que a equipa multidisci-

plinar percecionasse os documentos reais e quaisquer dúvidas ou erros de estrutura pudessem 

ser identificados no momento. 

Na conclusão deste subcapítulo importa referir que ao longo de todas as atividades reali-

zadas, no que concerne à utilização dos recursos humanos e materiais estes corresponderam 

àqueles que foram previamente planeados e anteriormente referidos. 
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3.6. Avaliação do Projeto 

Baseado nas afirmações de Leite (1989), Ruivo et al. (2010) refere que “a avaliação tem 

um papel preponderante. Esta avaliação deve ser globalizante, ou seja deve avaliar o produto 

final”(p. 26).  

Não obstante, a autora supracitada evidencia a existência de diferentes tipos de avaliação, 

e que o mesmo é um processo dinâmico que pode ser realizado em diferentes momentos. Desta 

forma, como percetível em subcapítulos anteriores, realizámos uma avaliação permanente ao 

longo de todo o projeto com recurso às entrevistas informais, em grupo ou individualizadas, 

que nos permitiram melhorar a coerência dos instrumentos criados; a eficiência, gerindo os 

recursos de acordo com os objetivos delineados; e a eficácia, que se refere aos resultados al-

cançados pelas atividades desenvolvidas. Estes momentos foram de extrema importância para 

a orientação da ação proporcionando-nos o sucesso do PI ao termos superado os objetivos de-

lineados (Ruivo et al., 2010). 

Procedendo a uma avaliação final de cada objetivo, e iniciando pelo objetivo específico: 

Facilitar a inclusão da equipa de enfermagem da USF na realização do projeto, podemos cons-

tatar que o mesmo foi atingido em plenitude uma vez que, 100% dos enfermeiros responderam 

ao questionário que nos auxiliou na estruturação dos instrumentos e que foi possível a realiza-

ção de reuniões individuais e informais com os mesmos tendo todos eles dado contributos pos-

teriores para o desenvolvimento do projeto. No que concerne à sessão de formação realizada, 

que correspondeu às últimas atividades desenvolvidas durante a execução do projeto e, tendo 

apenas em conta a equipa de enfermagem, esta contou com a participação de 71% dos enfer-

meiros, o que corresponde a 5 enfermeiros. Dos 2 enfermeiros ausentes, um encontrava-se em 

período de férias e o outro em atividades laborais que impossibilitaram a sua presença. Perante 

isto podemos afirmar o cumprimento do referido objetivo. 

Relativamente aos objetivos: Elaborar um procedimento que clarifique, normalize e uni-

formize a VD ao RN e Puérpera até ao 15º dia de vida, onde a parentalidade e a saúde do RN 

se apresentem como tema central; Elaborar um instrumento de registos da VD de enfermagem 

ao RN e Puérpera até ao 15º dia de vida, orientador da realização da mesma, podemos afirmar 
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que os mesmos foram alcançados uma vez que, como refere o certificado redigido pela coorde-

nadora, apresentámos e entregámos à equipa de direção da USF os referidos documentos para 

posterior implementação. A sessão de formação e o momento de discussão que ocorreu após a 

apresentação do projeto, permitiu-nos efetuar uma avaliação formativa que contemplou também 

a avaliação e a análise crítica do projeto. Para fortalecer este momento de avaliação procedemos 

à realização de um questionário dirigido aos enfermeiros da USF (apêndice XV), para avaliação 

dos instrumentos realizados com recurso maioritário a questões fechadas. No entanto, de forma 

a permitir uma maior liberdade de resposta colocámos uma questão aberta para que os interve-

nientes do projeto, após uma reflexão individual, pudessem proceder à indicação de novas su-

gestões. 

Embora a sessão de formação tenha sido realizada a toda a equipa multidisciplinar, tendo 

em conta o âmbito e aplicabilidade do procedimento o questionário apenas foi realizado aos 

enfermeiros da USF. Responderam ao questionário 71% dos enfermeiros, 5 enfermeiros. 

Após uma análise das respostas verificámos que, numa escala de 1 a 4, onde 1 se considera 

insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 satisfeito e 4 muito satisfeito, todos os itens obtiveram uma 

avaliação média entre 3,4 (satisfeito) e 3,6 (muito satisfeito). Especificando, no que concerne à 

pertinência do enquadramento bibliográfico, o mesmo teve uma ponderação média de 3,4 (sa-

tisfeito). Quanto à exequibilidade do procedimento proposto e aos conteúdos a desenvolver 

durante a VD, a pontuação obtida foi também de 3,4, sendo que tal facto pode ser justificado 

pelas limitações consideradas na fase inicial do projeto que se referem à limitação de recursos 

humanos e materiais. Pelas respostas ao questionário podemos ainda constatar que os enfermei-

ros estão muito satisfeitos com os instrumentos elaborados uma vez que atribuíram uma pontu-

ação média de 3,6 aos itens: Clareza do papel dos responsáveis pela aplicação do procedimento, 

fluxograma de decisão e folhas de registo da VD. Tais indicadores levam-nos a assumir o cum-

primento destes dois objetivos propostos. 

Relativamente ao objetivo: Motivar os enfermeiros para a implementação da VD ao RN e 

Puérpera. Podemos afirmar que o mesmo foi totalmente atingido, dada a participação ativa e 

contínua dos enfermeiros ao longo de todo o projeto.  Adicionando os mesmos consideraram-

se muito satisfeitos (3,6) com a pertinência da temática em análise, sendo que desta forma os 

poderá predispor à motivação para a ação. Tais dados corroboram os alcançados no questionário 
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realizado durante a fase de diagnóstico de situação, onde todos os enfermeiros consideraram a 

temática, que viria a ser desenvolvida, como pertinente. 

O Cumprimento dos objetivos específicos a que nos propusemos, e dada a sua proporcio-

nalidade direta com o objetivo geral, acrescentando o facto dos enfermeiros da USF terem rea-

lizado uma avaliação global de 3,6 (muito satisfeito), permite-nos inferir que foi cumprido o 

objetivo geral uma vez que, facilitámos a implementação da VD de enfermagem ao RN e 

puérpera, como oferta de cuidados de saúde, à população abrangida pela USF.  

A figura 8 sintetiza os resultados alcançados com o questionário e anteriormente referidos. 

 

Figura 8: Opinião da equipa de enfermagem: Projeto de Intervenção. 

 

Perante isto, podemos considerar que o projeto desenvolvido irá facilitar a implementação 

da VD de enfermagem ao RN e puérpera como um instrumento promotor da parentalidade e da 

saúde do RN, dando resposta ao problema e necessidade identificados durante a fase do diag-

nóstico de situação. Assim, foi-nos possível incrementar “a normalização e a atualização de 

soluções eficazes e eficientes” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4747), atuando na linha de 

investigação: necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas. 
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A nossa intervenção apresenta como objetivo facilitar a implementação da VD de enfer-

magem ao RN e puérpera, estando os documentos elaborados apenas pendentes para aprovação 

e implementação. No entanto, e embora não tenha sido objetivo delineado para o presente PI, 

consideramos importante salientar que a referida VD ainda não foi implementada, dada a so-

brecarga de trabalho dos enfermeiros da USF, motivada pela situação pandémica vivenciada. 

Sendo a divulgação dos resultados obtidos uma fase importante da implementação de um 

projeto, a redação do presente relatório de estágio assume especial importância ao permitir dar 

a conhecer os esforços realizados para a melhoria de cuidados e a informação científica na qual 

nos baseámos, podendo servir de exemplo para outras instituições. Este, consiste assim num 

trabalho escrito onde é possível apoderarmo-nos de todo o processo desenvolvido e que nos 

proporcionou o desenvolvimento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, Com-

petências Específicas do EEESIP e das Competências de Mestre que serão pormenorizadas e 

refletidas no próximo capítulo (Ruivo et al., 2010).  
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DE COMPETÊNCIAS 

“Os cuidados de saúde e, consequentemente, os cuidados de Enfermagem, assumem hoje 

uma maior importância e exigência técnica e cientifica, sendo a diferenciação e especialização, 

cada vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de saúde” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2019) 

Desta forma, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, no sentido de prestar-

mos os melhores cuidados possíveis à pessoa por nós cuidada, ingressámos no atual curso de 

mestrado do qual faz parte a unidade curricular: Estágio final. Neste contexto foi-nos possível 

o desenvolvimento de competências, dando resposta aos objetivos delineados para a referida 

unidade curricular dos quais se insere o objetivo: “Desenvolver conhecimentos e competências 

para a intervenção especializada num domínio de enfermagem”. 

A OE (2019) define Enfermeiro Especialista como aquele “a quem se reconhece compe-

tência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas 

áreas de especialidade em enfermagem (…)” (p. 4744).  

Ao longo do presente capítulo iremos primeiramente proceder a uma reflexão crítica das 

Competências Comuns de Enfermeiro Especialista adquiridas e que se consideram como “com-

petências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de 

especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervi-

são de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado 

no âmbito da formação, investigação e assessoria”(Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4745). 

Posteriormente analisaremos o desenvolvimento de Competências Específicas do EEESIP, 

que “trabalha em parceria com a criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto 

em que ela se encontre (…) A performance como especialista traduz-se na prestação de cuida-

dos de nível avançado, com segurança, competência e satisfação da criança e suas famílias” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192). 
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Por último, iremos incidir sobre as competências inerentes ao grau de Mestre que “é con-

ferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de 

estudos do curso de mestrado e da aprovação no ato público de defesa da dissertação, do traba-

lho de projeto ou do relatório de estágio, tenham obtido o número de créditos fixado” 

(Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2016, p. 3176). 

 

4.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Das competências Comuns do Enfermeiro Especialista fazem parte quatro domínios: Res-

ponsabilidade profissional, ética e legal; Melhoria continua da qualidade; Gestão dos cuidados 

e Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

Relativamente às competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

esta assenta “num corpo de conhecimento no domínio ético-deontológico, na avaliação siste-

mática das melhores práticas e nas preferências do cliente” sendo que, “o Enfermeiro Especia-

lista demonstra uma prática que respeita os direitos humanos, analisa e interpreta as situações 

específicas de cuidados especializados, gerindo situações potencialmente comprometedoras 

para os clientes” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4746). 

No que concerne a este domínio, o Enfermeiro Especialista  “Desenvolve uma prática pro-

fissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os 

princípios éticos e a deontologia profissional” e “Garante práticas de cuidados que respeitem 

os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 

4746). 

Refere o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros que “no exercício das 

suas funções, os enfermeiros deverão adotar uma conduta responsável e ética e atuar no respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (Ministério da Saúde, 1996, p. 

2961).  
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No mesmo sentido, O artigo 100º do Código Deontológico dos Enfermeiros refere que “o 

enfermeiro assume o dever de cumprir as normas deontológicas e as leis que regem a profissão” 

(Assembleia da República, 2015, p. 8102). 

 Em consonância, a Lei de Bases de Saúde n.º 95/2019 de 4 de setembro refere que “os 

profissionais de saúde, pela relevante função social que desempenham ao serviço das pessoas 

e da comunidade, estão sujeitos a deveres éticos e deontológicos acrescidos”(Assembleia da 

República, 2019, p. 63). 

Ao longo deste percurso, todas as nossas práticas e tomadas de decisão foram fundamen-

tadas nos princípios, valores e normas deontológicas. Desta forma, pautámos a nossa interven-

ção com respeito pelo Código Deontológico e o Regulamento de Exercício Profissional dos 

Enfermeiros.  

Exercemos também a nossa prática, fundamentados nos princípios éticos em cuidados de 

saúde. Promovemos a prestação dos melhores cuidados tendo em conta os melhores interesses 

do binómio criança/jovem e família (princípio de beneficência). Respeitámos também o prin-

cípio da não maleficência, tendo em conta que não prestámos cuidados potencialmente doloro-

sos ou que provocassem dano, quando os mesmos eram considerados como desnecessários ou 

evitáveis, realizando sempre uma ponderação constante entre o risco/benefício. Outro princípio 

ético orientador da nossa prática foi o princípio do respeito pela autonomia. Desta forma, ne-

gociámos a participação da criança/jovem e família em todo o processo do cuidar, tendo pre-

sente a independência e o respeito pela liberdade de ação. Para isso procedemos constantemente 

à realização de ensinos para que as decisões tomadas pelo referido binómio fossem livres e 

esclarecidas. Respeitámos também o artigo 99º do Código Deontológico do enfermeiro, uma 

vez que as nossas intervenções de enfermagem foram realizadas com a preocupação da defesa 

da liberdade e da dignidade da criança e da sua família, respeitando o princípio ético da justiça 

(Ordem dos Enfermeiros, 2015b). 

É ainda constatável o cumprimento dos pressupostos éticos no planeamento e execução do 

PI, sendo que para a realização do projeto foi realizado inicialmente um pedido de autorização 

à coordenadora da USF, nunca tendo sido recolhidos dados sem a devida autorização. 
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No que concerne às responsabilidades profissionais, ao longo de todos os nossos módulos 

de estágio garantimos os direitos da criança e família, desta forma, e tendo em conta a nossa 

área de especialidade, onde o binómio criança/jovem e família são o alvo do nosso cuidado, 

promovemos a parceria de cuidados definindo estratégias para resolução de problemas em con-

junto com a família, baseados no conhecimento e experiência que possuímos, respeitando tam-

bém as indicações imanada pela Convenção sobre os direitos da Criança e Carta da Criança 

Hospitalizada (Instituto de Apoio à Criança, 2009). 

Acrescentando, durante o nosso percurso, e de forma mais marcada nos CSP, atuámos ao 

nível da promoção de saúde e prevenção de doença. Relativamente ao contexto de Urgência 

Pediátrica e Cuidados Intensivos Neonatais, embora os referidos níveis de atuação também te-

nham estado presentes, durante o nosso ato de cuidar, nestes serviços, houve também uma pre-

ocupação da nossa parte com o tratamento e recuperação. 

Perante isto, podemos afirmar que desenvolvemos as competências referentes a este domí-

nio, visto que as normas legais, os princípios éticos, a deontologia profissional, os direitos hu-

manos e as responsabilidades profissionais, constituíram poderosos instrumentos que funda-

mentaram a nossa prática. 

Relativamente ao domínio da melhoria contínua da qualidade, este remete-nos para a abor-

dagem aos padrões de qualidade da OE que emergiram para que fosse promovido o exercício 

profissional da enfermagem tendo em conta os mais elevados padrões de qualidade (Ordem dos 

Enfermeiros, 2001) 

Relativamente à competência “garante um papel dinamizador no desenvolvimento e su-

porte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019, p. 4747), ao longo de todos os módulos de estágio procedemos a uma gestão 

de recursos e favorecemos o empenho dos enfermeiros em prol da qualidade. Neste sentido, o 

projeto desenvolvido nos CSP e os objetivos específicos referentes à inclusão e motivação dos 

enfermeiros, revelam o nosso papel dinamizador no alcance de estratégias para o atingir da 

qualidade dos cuidados prestados. Para tal, pesquisámos e mobilizámos conhecimentos e habi-

lidades para garantir a melhoria contínua da qualidade. 
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Assim, tendo presente o binómio criança/jovem e família, orientámos projetos institucio-

nais, como a VD de enfermagem, tendo em conta os enunciados descritivos dos Padrões de 

Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, nome-

adamente, a satisfação da criança/jovem, a promoção da saúde, a prevenção de complicações, 

o bem-estar e o autocuidado e, quando necessário, a adaptação às condições de saúde. Com a 

elaboração da folha de registos, demos resposta a outro enunciado descritivo, nomeadamente a 

organização dos cuidados de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Referentemente à competência “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando 

em programas de melhoria contínua” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4747) avaliámos as 

práticas, e tendo em conta o que foi por nós observado procedemos à implementação de pro-

gramas de melhoria contínua nos diferentes contextos. 

Neste sentido, ao longo deste estágio desenvolvemos diversas atividades e documentos 

importantes e que suportam a prática de enfermagem, nomeadamente normas, procedimentos, 

fluxogramas e guias orientadores de boas práticas. 

Exemplificando, e debruçando-nos sobre o contexto do serviço de urgência, pela avaliação 

das práticas clínicas identificámos a necessidade da promoção de cuidados atraumáticos em 

crianças até ao primeiro ano de vida. Assim, com recurso a evidência científica e a normas de 

orientação clínica, identificámos oportunidades de melhoria e selecionámos as estratégias ade-

quadas tendo em conta o contexto de serviço. Perante isto, procedemos ao planeamento de uma 

norma de serviço sobre a utilização da sacarose como medida não farmacológica para a preven-

ção de dor aguda durante a realização de procedimentos de enfermagem. Por último, após pro-

cedermos à entrega da mesma ao enfermeiro chefe do serviço e à sua divulgação por toda a 

equipa, liderámos e informalmente supervisionámos a implementação da norma para posterior 

incrementação da normalização e assim permitir uma atualização de uma intervenção eficaz e 

eficiente. 

Relativamente à competência “Garante um ambiente terapêutico e seguro”, refere a OE 

(2001) que “na prática dos cuidados, os enfermeiros necessitam de focalizar a sua intervenção 

na complexa interdependência pessoa / ambiente” (Ordem dos Enfermeiros, 2001, p. 10). 
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Neste sentido, na UCIN promovemos constantemente um ambiente terapêutico, tendo em 

conta também os cuidados centrados no desenvolvimento, onde tivemos em atenção aspetos de 

extrema importância como o ruído, luminosidade e temperatura. Também o nosso PI, cujo obje-

tivo principal se caracteriza por facilitar a implementação da VD de enfermagem ao RN e 

puérpera, permitirá avaliar o ambiente onde o binómio está inserido e promover um ambiente 

seguro e saudável, respeitando a identidade cultural.  

No que se refere à gestão do risco, todas as intervenções de enfermagem que realizamos 

carecem da hipótese de erro, estando inerente um determinado nível de risco à segurança da 

criança/jovem e família sendo que, uma correta e precisa identificação dos motivos que origi-

naram o aparecimento dos erros é um passo crucial para a sua prevenção (Ordem dos 

Enfermeiros, 2006). 

Relativamente à nossa prática durante o estágio final, tal como preconizado pelo artigo 

109º do Código Deontológico dos Enfermeiros, analisámos regularmente as nossas interven-

ções com o objetivo de reconhecer eventuais falhas que necessitassem de mudança de atitude 

(Assembleia da República, 2015). Para além disto, prestámos e colaborámos na prestação de 

cuidados seguros, gerindo os recursos adequados. Tais medidas permitiram a prevenção de ris-

cos ambientais e a organização do trabalho promovendo a minimização da probabilidade de 

ocorrência de erro humano. Podemos usar como exemplo o recurso à metodologia ISBAR du-

rante as passagens de turno no Serviço de Urgência que se considera como um instrumento 

eficaz e seguro para a transmissão de informação, promovendo a continuidade de cuidados e 

diminuindo a possibilidade de erro. 

Adicionalmente, também tivemos um papel ativo na manutenção e promoção de medidas 

de prevenção e controlo de infeção, orientadas pelas recomendações da Direção-Geral da Saúde 

referentes às boas práticas de higienização das mãos. Tal intervenção adquiriu ainda maior des-

taque considerando o contexto pandémico que vivenciamos. Podemos ainda ter como exemplo 

a oportunidade que este nos proporcionou relativamente à promoção e manutenção de medidas 

preventivas e controlo de infeção pela necessidade de gestão do circuito das crianças e acom-

panhantes num serviço de urgência de acordo com os sinais e sintomas manifestados. 
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Perante isto, podemos afirmar que esta unidade curricular fomentou o desenvolvimento 

das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista intrínsecas ao domínio da melhoria con-

tínua da qualidade. 

Debruçando-nos sobre o Domínio da gestão de cuidados, esta abarca duas competências, 

nomeadamente, “gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde”; Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao 

contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 

4748). 

Neste contexto, o percurso profissional e as aprendizagens dela inerentes, foram crucias 

para favorecer o desenvolvimento destas competências, uma vez que diversas foram os mo-

mentos em que assumimos o papel de chefe de equipa. Complementarmente, o facto de termos 

exercido funções num país estrangeiro, e em diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, 

permitiu-nos apreender diferentes estilos de liderança e gestão de recursos, percecionar que os 

mesmos se tendem a adequar ao clima organizacional e verificar a influência do estilo de lide-

rança na resposta dada pela equipa de enfermagem. 

Não obstante, o percurso formativo experienciado durante os diferentes contextos clínicos 

reforçou este desenvolvimento de competências, uma vez que, fomos orientados por enfermei-

ras que acumulavam a função de chefe de equipa. Da experiência vivenciada, foi clara a perce-

ção do estilo de liderança mais apropriado à garantia da qualidade dos cuidados, sendo que esta 

passa por uma liderança que negoceia com toda a equipa os recursos adequados à prestação de 

cuidados de qualidade, que fomenta um ambiente positivo e favorável à prática e aplica estra-

tégias de motivação da equipa principalmente num período em que a equipa se encontra des-

motivada e extremamente cansada. 

O contexto pandémico em que se desenvolveram os três módulos de estágio, considerou-

se uma vantagem para a perceção real destas competências. A elevada complexidade e especi-

ficidades de situações com as quais as chefias se deparavam, nomeadamente, as alterações de 

estrutura de serviço, a rotatividade de equipa e decorrente disso a necessidade de um  maior 

esforço na gestão dos recursos humanos, o surgimento sucessivo de novas legislações, políticas 

e procedimentos orientadores da prestação de cuidados e a necessidade constante de alterar os 

métodos de organização de trabalho permitiu-nos percecionar e evoluir com as respostas que 
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eram dadas pela chefia aos desafios com o quais se deparava, e como faziam uso dos processos 

de mudança para influenciar a introdução de inovações na prática especializada. 

Perante isto, consideramos que foi concretizado o desenvolvimento de competências no 

domínio da gestão de cuidados pois foi-nos possível percecionar e apreender a gestão dos cui-

dados com foco na otimização das respostas de enfermagem e da equipa de saúde, a adequação 

dos recursos às necessidade de cuidados e identificar o estilo de liderança mais adequado para 

a garantir a qualidade dos cuidados (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

Por último, faz parte das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista o domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais. O referido domínio integra as competências 

“Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” e “Baseia a sua praxis clínica especializada 

em evidência científica” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4749). 

O atual curso de mestrado apresentou-se como crucial para o desenvolvimento destas com-

petências. O estímulo contínuo à reflexão, permitiu-nos uma maior perceção e consciencializa-

ção enquanto pessoa e enquanto enfermeiro. Tal facto proporcionou-nos uma maturação pro-

fissional facilmente percetível no decorrer dos estágios. O autoconhecimento desenvolvido per-

mitiu-nos identificar de que forma as emoções, as opiniões pessoais e as experiências vividas 

podem interferir no relacionamento com o binómio criança/jovem e família e a equipa multi-

disciplinar e perante isto gerir respostas de adaptabilidade individual e organizacional. 

Outro aspeto importante prende-se com o facto de já termos desempenhado funções de 

forma autónoma, eficaz e eficiente numa unidade de cuidados intermédios neonatais e em con-

texto de estágio termos tido a oportunidade de vivenciar os cuidados de enfermagem numa 

UCIN. Estas experiências distintas que, embora em diferentes contextos tinham a mesma po-

pulação alvo como foco do nosso cuidar, e o diferente papel que assumíamos, permitiu-nos 

reconhecer os nossos limites pessoais e profissionais e desta forma gerir os recursos disponíveis 

e evoluir ultrapassando os limites referidos. 

Ao longo de todo o percurso formativo, a mobilização de conhecimentos e experiências e 

a procura e aquisição de novos conhecimentos de enfermagem e de outras disciplinas que con-

tribuem para a nossa prática especializada foi uma constante. Neste sentido, ao longo do estágio 

final participámos no curso “Saúde Mental e Neurodesenvolvimento: O diagnóstico no Bebé e 
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na Criança, baseado na DC: 0-5”, organizado pelo Centro de Estudos do Bebé e da Criança nos 

dias 24 e 25 de maio de 2021 e no 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do 

Adolescente com o tema “Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-estar” realizado 

nos dias 20 e 21 de maio de 2021 pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Anexo IV). 

Para além disto, de forma contínua, pesquisámos e recorremos a evidência científica e reco-

mendações de entidades nacionais de relevo para que os processos de tomada de decisão e as 

intervenções fossem fundamentadas em conhecimento válido, atual e pertinente. Foi decorrente 

disto, e dado o maior recurso das instituições de saúde ao contacto telefónico para promoção 

da continuidade de cuidados, que surgiu a proposta de norma para a UCIN sobre a atuação do 

enfermeiro no contacto telefónico de enfermagem de acompanhamento no pós-alta do RN. 

Ainda no decorrer do estágio final foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura, 

fazendo uso de tecnologias de informação e métodos de pesquisa adequados sobre a VD ao RN 

e Família como instrumento promotor da parentalidade e da saúde do RN para facilitar uma 

posterior implementação da VD pela equipa de enfermagem da USF e suportando esta inter-

venção pela mais atual evidência científica. 

Decorrente da implementação deste PI anteriormente referido, foi-nos possível diagnosti-

car necessidades formativas e atuar como formador oportuno em contexto de trabalho, favore-

cendo a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades e competências dos enfermeiros. 

Desta forma, atuámos como dinamizadores e gestores da incorporação de novos conhecimentos 

no contexto da prática de cuidados tendo como foco os ganhos em saúde da população alvo da 

nossa especialidade (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

Durante este percurso formativo exibimos conhecimentos especializados, seguros e com-

petentes na prestação de cuidados ao binómio criança/jovem e família e, como referido anteri-

ormente, promovemos a formulação e implementação de procedimentos para a prática especi-

alizada no ambiente de trabalho intitulados: A VD ao RN e puérpera; Atuação do enfermeiro 

no contacto telefónico de enfermagem de acompanhamento no pós alta do RN; Promoção de 

Cuidados Atraumáticos: A sacarose no controlo da dor aguda durante procedimentos de enfer-

magem.  

Assim, consideramos que também desenvolvemos com sucesso as competências Comuns 

do Enfermeiro Especialista no domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 
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4.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Sa-

úde Infantil e Pediátrica 

O EEESIP recorre à utilização do modelo conceptual centrado na criança e família tendo 

este binómio como foco dos seus cuidados. A especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica abarca o período compreendido entre o nascimento e os 18 anos de idade. Em caso 

de crianças com doença crónica, incapacidade ou deficiência o acompanhamento pode ser feito 

até aos 21 anos ou 25 anos, garantido uma transição apropriada e com sucesso para a vida adulta 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Refere a OE (2017) que, “considerando as atuais tendências e necessidades de cuidados, é 

vasto o espaço de intervenção da enfermagem especializada em Saúde Infantil e Pediátrica que 

pode atuar em qualquer contexto onde se encontrem crianças e jovens que necessitem dos nos-

sos cuidados visando a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-estar e o auto 

cuidado”(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192). Perante isto, é imperativo proceder a uma 

reflexão das competências do EEESIP desenvolvidas nos diversos contextos nos quais inter-

vimos ao longo do Estágio final. 

No seu perfil de competências o EEESIP “Assiste a criança/jovem com a família, na ma-

ximização da sua saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192). Tal competência remete-

nos para a abordagem da promoção da saúde. Durante a nossa intervenção nos diferentes con-

textos, tivemos em atenção a promoção da saúde com foco em diversos fatores como por exem-

plo, biológicos, estilos de vida, comportamentos, ambiente, procurando sistematicamente opor-

tunidades para trabalhar com a criança/jovem e família na adesão a comportamentos potencia-

dores de saúde, recorrendo  à informação existente e à avaliação da estrutura e do contexto 

familiar e proporcionando-lhes conhecimento e aprendizagem de habilidades especializadas e 

individuais ao binómio referido. Estes serão assim facilitadores do desenvolvimento de compe-

tências para a gestão dos processos específicos de saúde/doença. Como exemplo do cumpri-

mento destas premissas durante o nosso estágio, podemo-nos referir às consulta de Saúde In-

fantil e Pediátrica, preconizadas pelo PNSIJ para os CSP, onde, com recurso a técnicas de co-

municação apropriadas à idade, estadio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis, tínha-

mos em atenção a valorização dos cuidados antecipatórios “como fator de promoção da saúde 
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(…) facultando aos pais e outros cuidadores, os conhecimento necessários ao melhor desempe-

nho, no que respeita à promoção e proteção dos direitos da criança e ao exercício da parentali-

dade” (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 7).  

Relativamente a este último ponto tão importante para a nossa intervenção, a parentalidade, 

durante o nosso percurso, tivemos em atenção a promoção da mesma. Desta forma, tanto no 

contexto de SUP como na UCIN intervimos tendo presente o modelo dos cuidados centrados 

na família durante a nossa prestação de cuidados. Assim, reconhecemos os pais como os prin-

cipais prestadores de cuidados e por isso negociámos com os mesmos a sua participação em 

todo o processo de cuidar, envolvendo-os em todas as fases. Perante isto, criámos também opor-

tunidades para trabalhar com a família a adoção de comportamentos potenciadores de saúde 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Ainda no âmbito da parentalidade, desenvolvemos um projeto promotor da mesma, a VD 

de enfermagem, cujos seus benefícios já foram referidos anteriormente. Com este instrumento 

favorecemos o estabelecimento e manutenção de uma rede de recursos comunitários de suporte 

à criança/jovem e família, melhorando também a acessibilidade destes aos cuidados de saúde. 

Tivemos também oportunidade de desenvolver competências no âmbito de Saúde Escolar, 

intervindo em programas deste âmbito. Exemplificando, durante este percurso, foi-nos possível 

contactar com crianças em idade pré-escolar para promover hábitos de sono saudáveis. 

Ainda refletindo sobre a competência previamente referida, é preconizado que o enfer-

meiro, proceda a uma avaliação holística da criança para que seja possível a realização de um 

diagnóstico precoce, intervenha nas doenças comuns e identifique situações de risco que pos-

sam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem. Durante o nosso per-

curso profissional já tínhamos vivenciado a identificação de situações de risco para crianças, 

no entanto, o atual curso permitiu-nos uma visão mais reflexiva e abrangente. A título de exem-

plo, no contexto de CSP procedemos ao encaminhamento de diversos RN para outros profis-

sionais após termos procedido à identificação do torcicolo congénito ou de um freio avaliado 

como curto. Em contexto profissional também efetuámos referenciações sendo que, após iden-

tificação de casos de maus-tratos e/ou negligência, articulámos com outros serviços, destacando 

as Comissões de Proteção da Criança e do Jovem em Risco. 
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O conhecimento pessoal, profissional e científico adquiridos ao longo deste curso, com 

especial enfoque no SUP onde existe uma ampla diversidade de patologias e cujo serviço 

abrange toda a faixa etária da nossa área de especialidade, proporcionaram-nos bases sólidas 

que nos permitiram a implementação de respostas de enfermagem apropriadas sobre as doenças 

comuns às várias idades tendo em vista a otimização da sua saúde. 

Perante isto, podemos considerar que adquirimos com sucesso os desígnios da competên-

cia até este ponto analisada. 

Deste conjunto de competências clinicas especializadas faz ainda parte: “Cuida da cri-

ança/jovem e família nas situações de especial complexidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, 

p. 19193). Neste sentido a prevenção de complicações para a saúde da criança/jovem estabele-

ceu-se como elemento importante durante o nosso exercício ao longo deste trajeto. 

A prática profissional até então vivenciada, acrescida das competências desenvolvidas no 

presente curso de mestrado permitiu-nos mobilizar conhecimentos para identificar e agir em 

situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte, demonstrando desta forma co-

nhecimentos e habilidades para atuar nestas situações com o rigor técnico e científico exigidos. 

Neste âmbito, as situações vivenciadas na UCIN em muito contribuíram para o nosso empode-

ramento uma vez que, como refere Swanson & Sinkin (2015) embora a maioria dos bebés tran-

site com sucesso da vida intrauterina para a extrauterina, aproximadamente 10% requerem al-

guma intervenção especializada ao nascer devido à dificuldade de adaptação. A título de exem-

plo, podemos destacar um episódio de situação de urgência na UCIN, motivada pelo nascimento 

de gémeos com 28 semanas com grande instabilidade hemodinâmica, necessitando desta forma 

de cuidados diferenciados. Contudo, apesar da mais correta e diferenciada intervenção aquando 

do nascimento, algum tempo depois um dos gémeos faleceu, tendo sido necessário aplicar co-

nhecimentos e capacidades facilitadoras dignificantes da morte e dos processos de luto. A 

morte, em idade pediátrica, acarreta consigo uma maior dificuldade na gestão de emoções de 

todos os intervenientes no processo. Desta forma, e indo ao encontro do proferido pelo Código 

Deontológico dos Enfermeiros, tivemos especial atenção pelos pais apoiando-os e respeitando 

as suas manifestações de perda, e encorajando-os a participar nos cuidados ao outro gémeo, 

reforçando e informando constantemente de cada evolução favorável do mesmo (Assembleia 

da República, 2015). 
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Ainda sobre a competência supracitada, ao longo de todos os contextos de estágio proce-

demos a uma gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem e família. Cientes de 

que a dor não tratada tem consequências a longo prazo, a compreensão, avaliação e tratamento 

da dor sentida pelas crianças mereceu da nossa parte especial atenção. Perante isto, recorremos 

à avaliação da intensidade da dor com recurso aos instrumentos válidos, e recomendados por 

entidades nacionais, de acordo com a idade, antecedentes e situação clínica da criança. Foi 

também por este motivo que no SUP elaborámos um guia orientador da avaliação da dor em 

pediatria. Após uma correta avaliação deste sinal vital, aplicámos terapias não farmacológicas 

para alívio da dor. A título de exemplo, nos cuidados intensivos neonatais recorremos à sucção 

não nutritiva, posicionamento, massagem e a utilização da sacarose, promovemos a participa-

ção ativa dos pais na prestação de cuidados e, pelo método de canguru, promovemos o contacto 

pele a pele. No serviço de urgência, a estas técnicas adicionámos as de distração e nos cuidados 

de saúde primário recorremos muito à amamentação, como medida preventiva da dor, durante 

a vacinação ou a punção do calcanhar. Quando estas não eram eficazes ou a intensidade da dor 

era avaliada como elevada garantimos a gestão de medidas farmacológicas para a sua minimi-

zação. 

Refletindo sobre o desenvolvimento de outra unidade de competência, principalmente no 

contexto de Urgência Pediátrica, foi-nos possível apropriar de conhecimentos sobre distintas 

doenças raras nas crianças, sendo que, após uma aprofundada pesquisa com recurso a evidência 

científica sobre as mesmas e consequentemente uma devida mobilização de conhecimentos, 

conseguimos intervir de forma apropriada recorrendo à prestação de cuidados de enfermagem 

promotores da majoração dos ganhos em saúde. 

Neste seguimento, diversos foram os momentos em que houve a necessidade de promover 

a adaptação da família ao RN prematuro e à criança com doença crónica e incapacidade.  

“A prematuridade tende a interferir na construção do vínculo mãe-bebé, pois a hospitali-

zação de um filho prematuro desorganiza a dinâmica familiar” (Marchetti & Moreira, 2015, p. 

82). Neste sentido, uma intervenção correta por toda a equipa multidisciplinar assume-se como 

primordial para facilitar a transição do RN idealizado pelos pais para o RN real. Este exercício 

foi muito realizado por nós na UCIN, onde existe um grande número de recém-nascidos pre-

maturos e com incapacidades associadas. Assim, foi necessário proceder ao diagnóstico de ne-

cessidades especiais e incapacidades do referido RN e recorrer a uma intervenção adequada. 
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Perante isto, apoiámos os pais na desconstrução do RN imaginário e através da promoção de 

uma relação dinâmica entre o RN e família favorecemos a construção do vínculo mãe-RN, in-

centivando assim a promoção da parentalidade. A título de exemplo, um aspeto que nos aper-

cebemos durante este percurso foi o frequente desejo de muitas mães em amamentar. Neste 

contexto, muitas das vezes este ato promotor de vinculação não é possível, assim, e com o 

providenciar de adequado suporte à família, fomentámos estratégias promotoras de esperança, 

sendo que incentivámos a mãe à extração de leite materno e sempre que possível alimentávamos 

o RN com aquele leite, fomentando a sua participação ativa em todo o cuidado e traçando assim 

um novo caminho de aproximação da mãe com o seu filho. Segundo Marchetti & Moreira 

(2015) “para que a relação de afeto se estabeleça de forma afetiva e efetiva (…) é necessário 

que a mãe receba apoio da equipa multiprofissional de saúde (…) Uma boa relação com a 

equipa e a adaptação da mãe com as rotinas do hospital facilitam a desmistificação da perceção 

de um bebé muito frágil” (p. 87). 

Quando necessário, colaborámos com o enfermeiro orientador na referenciação de RN com 

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

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Por tudo isto, consideramos que foi adquirido com sucesso os propósitos desta competên-

cia.  

Por último, faz ainda parte das competências 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, p. 19194). 

Durante todo o nosso percurso profissional e o estágio final em reflexão, intervimos e di-

recionámos todas as nossas intervenções na promoção de um adequado crescimento e desen-

volvimento infantil, recorrendo a uma comunicação apropriada com a criança e família, onde 

tivemos em conta o seu estadio de desenvolvimento e a sua cultura. Também, em todos os 

contactos com o adolescente houve uma constante promoção da autoestima destes e autodeter-

minação nas escolhas relativas à sua saúde. 
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Realizando uma reflexão mais aprofundada e específica, nas Consultas de vigilância de 

Saúde Infantil com recurso aos conhecimentos sobre o crescimento e desenvolvimento da cri-

ança/jovem que desenvolvemos durante este curso de Mestrado, procedemos a uma avaliação 

do crescimento e desenvolvimento da criança e jovem. Para a realização da referida avaliação 

recorríamos a instrumentos validados, como o caso da Escala de Rastreio de Mary Sheridan 

Modificada utilizada em crianças até aos 5 anos de idade. O recurso a instrumentos de rastreio 

normalizados considera-se como elemento fundamental, uma vez que permite a identificação 

de 70% a 90% de crianças com problemas de desenvolvimento (Direção-Geral da Saúde, 2013). 

Ao longo de todos os contextos, aproveitámos todos os contactos possíveis com a família 

para lhes transmitir orientações de cuidados antecipatórios, tendo como objetivo a maximização 

do potencial de desenvolvimento infantojuvenil e o exercício da parentalidade. Com recurso a 

adequadas técnicas de comunicação, reconhecemos os pais como cuidadores principais e, cien-

tes da nossa importância como educadores, sempre que possível ensinámos, instruímos e trei-

námos sobre comportamentos promotores de saúde, proporcionando educação para a saúde e 

uma consequente tomada de decisão responsável por parte da criança/jovem e família. 

O reconhecimento dos pais como cuidadores principais permitiu-nos no contexto de Cui-

dados Intensivos Neonatais promover a vinculação de forma sistemática, recorrendo continua-

mente a estratégias para reforçar o contacto entre os pais e o RN e promovendo sempre que 

possível a amamentação. Assim, e tendo presente o modelo de parceria de cuidados instituído 

na unidade, negociámos constantemente o envolvimento dos pais na satisfação das necessida-

des do RN doente ou com necessidades especiais, havendo por isso da nossa parte um empode-

ramento constante dos mesmos e uma preocupação em tornar todo o ambiente da unidade do 

RN, que muitas das vezes é uma barreira a este processo, o menos limitador possível à partici-

pação dos pais.  

No contexto de CSP, também existiu da nossa parte uma preocupação imensa com esta 

unidade de competência, nomeadamente na primeira consulta preconizada pelo PNSIJ. Desta 

forma, avaliámos a satisfação do cuidador com o RN e identificámos sinais de alerta como por 

exemplo, a falta de interesse. Foi também neste sentido, que surgiu e se considera deveras opor-

tuno a elaboração do nosso PI já anteriormente referido (Direção-Geral da Saúde, 2013). 
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Por último, relativamente ao adolescente, mais concretamente em relação à sua autoestima 

e à sua autodeterminação, a atual situação pandémica dificultou o desenvolvimento desta com-

petência uma vez que as consultas do PNSIJ instituídas para esta faixa etária se encontram 

suspensas. Assim, aproveitámos o contexto de Urgência Pediátrica para promovermos “a auto-

estima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018, p. 19194). Desta forma, sem realizar juízos de valor nem desvalorizar a 

situação que motivou o recurso àquela unidade de saúde, garantimos sempre a privacidade e 

confidencialidade em todos os momentos em que intervimos com adolescentes, facilitámos a 

comunicação expressiva de emoções e avaliámos os conhecimentos e comportamentos do ado-

lescente relativos à sua saúde, reforçando a importância de uma tomada de decisão responsável. 

Com tudo até aqui referido consideramos cumpridos os requisitos inerentes a esta compe-

tência de EEESIP. 

Perante esta reflexão, podemos afirmar que o percurso que desenvolvemos espelha a aqui-

sição de competências de EESIP tendo sido bastante enriquecedor para a prestação de cuidados 

de nível avançado à criança/jovem e família em prol da maximização da saúde da criança/jovem 

e família. Assim, e tendo como objetivo assegurar a excelência dos cuidados prestados durante 

o nosso exercício profissional, acreditamos ter bases que garantem a satisfação da criança/jo-

vem, ajudam a criança/jovem a alcançar o máximo potencial de saúde, atuam na prevenção de 

complicações para a saúde, maximizam o bem estar da criança/jovem e garantem processos de 

cuidados promotores das suas capacidades de autocuidado, possibilitam desenvolver em con-

junto com a díade criança/jovem e família processos eficazes de adaptação aos problemas de 

saúde e que contribuem para a máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017).  

 

4.3. Competências de Mestre 

Legislado inicialmente no Decreto-Lei nº74/2006 de 24 de março, o regime jurídico dos 

graus académicos e diplomas do ensino superior foi alterado mais recentemente pelo Decreto-

Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto tendo sido emitido pela Presidência do Conselho de Ministros. 
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Assim, no que concerne ao desenvolvimento das competências referentes ao Grau de Mestre, o 

nosso percurso foi desenvolvido de acordo com a legislação em vigor. 

Segundo a referida legislação “o grau de mestre é conferido numa especialidade, podendo, 

quando necessário, as especialidades ser desdobradas em áreas de especialização” (Presidência 

do Conselho de Ministros, 2018, p. 4162). Assim, dando resposta a este requisito, o percurso 

académico que realizamos está inserido no Curso de Mestrado Em Enfermagem, na área de 

Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

São competências exigidas para a atribuição do grau de Mestre:  

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

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

aprofunde; 

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

em muitos casos em contexto de investigação;  

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 

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

ainda que relacionados com a sua área de estudo;  

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

soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo refle-

xões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e 

desses juízos ou os condicionem;  

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

subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambigui-

dades; 

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

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (Presidência do Conselho de Ministros, 2018, 

p. 4162). 

O percurso formativo desenvolvido durante o presente curso, que incluiu uma vertente 

teórica e prática fundamentada na mais atual evidência científica, e que foi repleto de uma pa-
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nóplia de aprendizagens e oportunidades, permitiu-nos aprofundar e desenvolver os conheci-

mentos já adquiridos durante o curso de Licenciatura em Enfermagem e pela experiência pro-

fissional.  

Fundamentados nos conhecimentos teóricos adquiridos, todos estes momentos de profunda 

aprendizagem possibilitaram-nos uma afincada evolução enquanto profissionais, despoletando 

em nós um pensamento mais reflexivo sobre as nossas práticas e as necessidades da população 

na qual intervimos. Assim, e tendo presente os deveres e responsabilidades do Código Deonto-

lógico pelo qual somos regidos e precedidos de um diagnóstico de situação onde tivemos em 

conta a excelência na prestação de cuidados de enfermagem e a maximização da saúde da cri-

ança/jovem e família, durante os diferentes contextos de estágio desenvolvemos de forma ativa 

e empenhada, projetos e atividades que permitiram a minimização ou resolução dos problemas 

identificados com especial destaque para as sessões de saúde escolar sobre a higiene do sono, 

a VD de enfermagem ao RN e puérpera, a implementação da chamada telefónica de acompa-

nhamento no pós-alta numa UCIN e a promoção de cuidados atraumáticos. Todas estas ativi-

dades desenvolvidas fundamentaram-se e tiveram como principal suporte o conhecimento teó-

rico até aqui adquirido ou desenvolvido ao longo deste curso e a pesquisa de evidência cientí-

fica, na qual em muito contribui também o artigo de revisão realizado durante o estágio final.  

Como foi possível verificar ao longo da reflexão dos diferentes contextos de estágio, os 

conhecimentos integrados permitiram-nos lidar com questões complexas e desta forma desen-

volver soluções e identificar necessidades de cuidados de saúde. Foi ainda possível emitirmos 

juízos devidamente fundamentados mantendo sempre, como exigido, uma conduta pessoal e  

estando sempre conscientes de que a nossa ação e atitude se repercute em toda a profissão 

(Ordem dos Enfermeiros, 2015a). 

Durante o nosso percurso, foi ainda notável a mobilização e partilha de conhecimentos de 

forma clara e sem ambiguidades com todas as equipas multidisciplinares com as quais intera-

gimos, divulgando junto das mesmas experiências, intervenções e atitudes consideradas de su-

cesso e potenciando desta forma a melhoria contínua da prestação de cuidados. Destacam-se 

assim todas as reuniões informais às quais procedemos, a sessão de formação realizada no con-

texto de USF, a realização e disseminação dos projetos junto das equipas e suas apresentações 

aos elementos de referência da equipa. 
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Ainda relativamente à partilha e comunicação de conhecimento, importa fazer referência 

à participação no 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente, 

onde foram apresentadas as conclusões de uma «scoping review», cujo objetivo se prendia com 

o mapeamento das intervenções do enfermeiro, tendo em vista a satisfação das necessidades do 

RN com síndrome de abstinência neonatal na promoção do bem-estar deste RN e família, e que 

foi realizada por nós, em coautoria, e apresentado por um elemento do grupo escolhido como 

representante. 

A procura pelo conhecimento mais atual e o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional implica uma aprendizagem ao longo da vida. Este processo requer uma capacidade 

de compreensão e reflexão complexos, devendo ser realizado de forma auto-orientada e autó-

noma. A pesquisa incessante que fizemos ao longo deste curso de mestrado, e o desejo marcado 

em querermos constantemente integrar novo conhecimento para que pudéssemos intervir com 

elevado grau de diferenciação dando resposta a todas as necessidades da criança/ jovem e fa-

mília, potenciou uma crescente autonomia pessoal e profissional. Importa neste ponto citar 

Nunes (2006) que refere que “a autonomia e a responsabilidade são fundantes da centralidade 

nos cuidados, na tomada de decisão” ( p. 1) 

Refletindo, as aprendizagens realizadas ao longo da vida são essenciais uma vez que nos 

permite aperfeiçoar, prestar e desenvolver a qualidade e a segurança dos cuidados. Enquanto 

enfermeiros que exercemos funções nas áreas de prestação de cuidados, gestão formação e in-

vestigação, “a autonomia tem de refletir-se em qualquer tomada de decisão, inevitavelmente 

ligada à nossa capacidade, à nossa obrigação profissional e ao compromisso e mandato social 

que assumimos” (Nunes, 2006, p. 11). 

Cientes de que ao Enfermeiro Mestre é exigido o desenvolvimento contínuo da Enferma-

gem enquanto disciplina e o contributo para a área especializada, consideramos que os conhe-

cimentos, capacidades de compreensão e reflexão conquistados possibilitaram-nos dar respos-

tas aos pressupostos para obtenção do grau de Mestre. 

Para a atribuição do referido grau está ainda implícita a aprovação no ato público de defesa 

do presente relatório de estágio, sendo que a apresentação e defesa do mesmo, que foi realizado 
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com o rigor que lhe é exigido, para além de se considerar como elemento crucial para a divul-

gação de conhecimento e informação científica permitirá a concretização plena dos requisitos 

exigidos para a concessão do referido grau. 
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CONCLUSÃO 

Está inerente, à aquisição de competências de Mestre, o desenvolvimento de conhecimen-

tos e capacidade de compreensão que permitam a resolução de problemas em situações novas, 

complexas ou em que a informação existente é considerada como limitada. Adicionalmente, o 

Mestre assume um compromisso acrescido no âmbito da investigação, devendo comunicar as 

suas conclusões, conhecimentos e raciocínios. Perante isto, e sendo o grau de Mestre conferido 

numa especialidade, podendo esta ser desdobrada numa área de especialização, ao longo do 

atual curso de Mestrado em Enfermagem, desenvolvemos Competências Comuns de Enfermei-

ros Especialista no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, na melhoria contínua 

da qualidade, na gestão de cuidados e no desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

Relativamente à nossa área de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, 

no decorrer do nosso trajeto académico, tal como preconizado pelas competências do EEESIP, 

cuidámos da criança/jovem e família e prestámos cuidados específicos em resposta às necessi-

dades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem. Em situações de especial 

complexidade, tendo em vista a excelência do cuidar, recorremos à mais atual evidência cien-

tífica e às orientações para a prática clínica para cuidarmos da criança/jovem e família e fomos 

elementos ativos em prol da maximização da saúde da criança/jovem com a família. 

Relativamente a esta última competência, o EEESIP, no seu âmbito de ação, promove o 

crescimento e desenvolvimento da criança com recurso a uma orientação antecipatória, procede 

à deteção precoce e encaminhamento de situações que possam afetar de forma negativa a vida 

ou a qualidade de vida do binómio criança e família, promove a vinculação, implementa e gera, 

em parceria, um plano de saúde promotor da parentalidade e estabelece e mantém uma rede de 

recursos comunitários. Decorrente destes exemplos de competência, unidades de competência 

e critérios de avaliação surgiu o nosso PI, que se apresentou com especial incidência no con-

texto de USF, denominado “A VD de Enfermagem ao RN e Puérpera: Um instrumento para a 

Promoção da Parentalidade e da Saúde do RN” 

Recorrendo a um enquadramento teórico, realizado no âmbito da linha de investigação 

“Necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas”, foi notória a impor-

tância da realização deste projeto. Desta forma, apreendemos que embora no nascimento o RN 
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demonstre logo funções sensoriais bem desenvolvidas, o conjunto de mudanças a que este está 

sujeito durante um período crítico, o período neonatal, fá-lo necessitar de cuidadores que con-

sigam interpretar e responder aos seus sinais de uma forma imediata e sintonizada. Daqui urge 

a necessidade de promover uma transição bem-sucedida dos recentes pais para o assumir do 

seu novo papel, a parentalidade. Sustentados numa teórica de enfermagem, mais concretamente 

a Teoria das Transições de Meleis, constatamos que a transição é um dos conceitos centrais no 

exercício da enfermagem e que como enfermeiros devemos ser agentes facilitadores desse pro-

cesso de transição. Desta forma, devemos facilitar a incorporação do RN na sua unidade fami-

liar, auxiliando os pais a assumir as suas responsabilidades parentais e a otimizar o crescimento 

e desenvolvimento do seu filho. Quando inexistente, a VD de enfermagem ao RN, puérpera e 

restante família assume-se como uma necessidade de extrema relevância dado os contributos 

alcançáveis por este instrumento de suporte e ajuda na promoção da parentalidade, da saúde do 

RN e inerente disto na promoção do desenvolvimento infantil. 

Concentrados na concretização do objetivo geral delineado para o PI, nomeadamente “Fa-

cilitar a implementação da VD de enfermagem ao RN e Puérpera, como oferta de cuidados de 

saúde, à população abrangida pela USF”, baseámo-nos na metodologia de projeto, e respeitando 

as fases desta metodologia, transpusemos a teoria para a prática e, desta forma, contribuímos 

para a efetivação futura de uma oferta de cuidados identificada como uma necessidade naquele 

contexto em específico. De salientar que a motivação da equipa para a ação e para a mudança, 

e decorrente disto, o envolvimento de todos os enfermeiros da USF no projeto e os seus cons-

tantes contributos foram primordiais na concretização do mesmo. Perante isto, considera-se que 

o PI desenvolvido se constituiu como uma mais-valia para a população abrangida pelos cuida-

dos daquela USF, uma vez que são evidentes os ganhos em saúde. 

Ainda sobre o Estágio final, o mesmo proporcionou-nos momentos extremamente enrique-

cedores. Nos de mais contextos de estágio, nomeadamente UCIN e SUP, e tendo sempre pre-

sente os conceitos de Parentalidade e Saúde do RN que decidimos trabalhar ao longo do Estágio 

final, foi-nos possível construir um caminho de constante crescimento e autonomia no atingir 

das Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, nas Competências de EEESIP e nas 

Competências de Mestre, realizando constantemente uma análise crítica e reflexiva do nosso 

percurso e que se encontra espelhada no presente relatório. 
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Perante isto, é nosso entender que atingimos os objetivos aos quais no propusemos no 

início deste documento. Assim, iniciámos o mesmo com um enquadramento teórico que nos 

permitiu fundamentar e sustentar o nosso PI com recurso à mais atual evidência científica. Pos-

teriormente, com uma atitude reflexiva, abordámos meticulosamente os diferentes contextos de 

estágio fazendo referência às atividades desenvolvidas. Desenvolvemos ainda um PI, que aqui 

apresentámos, tendo em conta todas as fases da metodologia de projeto. Por último, e mais uma 

vez reflexivamente, retratámos o desenvolvimento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, das Competências Específicas do EEESIP e das Competências de Mestre. O atin-

gir dos objetivos específicos despoletou a concretização do objetivo geral delineado: Clarificar 

o nosso percurso de aprendizagem durante a realização do Estágio Final, que refletiu também 

a nossa capacidade em aplicar na componente prática todos os conhecimentos que adquirimos 

na componente teórica deste curso de Mestrado em Enfermagem. 

Importa referir na conclusão deste documento que, embora este percurso formativo nos 

tenha permitido o crescimento como pessoa e como profissional através da aquisição das com-

petências de Mestre e Enfermeiro Especialista em prol da prestação de cuidados especializados 

e de excelência à criança/jovem e família tornando desta forma possível a concretização dos 

objetivos aos quais nos propusemos, a situação pandémica em que o mesmo se desenrolou co-

locou diversos obstáculos ao nosso percurso académico. As diversas interrupções letivas, a in-

certeza sobre a data de início dos diferentes contextos de estágio e alguns adiamentos, acresci-

das das constantes alterações da organização dos cuidados e a sobrecarga de trabalho exigida a 

nível profissional foram algumas das contrariedades que se impuseram. Contudo, embora por 

momentos estas situações enumeradas tenham sido dificultadoras do nosso processo de apren-

dizagem, estes permitiram-nos recorrer às competências que estávamos a desenvolver e, fa-

zendo uso dos processos de mudança foi-nos possível introduzir novas estratégias de adaptação, 

reconhecer os recursos e limites pessoais e profissionais, gerir sentimentos e emoções e atuar 

eficazmente sob pressão, rentabilizando as oportunidades de aprendizagem. 

Para terminar, e apoderados de novos conhecimentos e competências que contribuem para 

a prática especializada, importa referir que é nossa intenção continuar a promover a excelência 

do exercício profissional e decorrente disto a qualidade dos cuidados. Consideramos assim per-

tinente em projetos futuros, e tendo em conta a influência da saúde mental da puérpera no de-

senvolvimento do RN, recorrer a instrumentos validados, para perceber se, no nosso contexto 

nacional, a VD de enfermagem minimiza o stress parental relativamente aos cuidados de saúde 
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padronizados, nomeadamente a vigilância realizada em Consulta de Saúde Infantil e Juvenil. 

Outro aspeto de interesse, e numa sociedade em que os resultados financeiros são dos aspetos 

mais motivadores para a ação, seria importante perceber os ganhos económicos, se existentes, 

alcançados pela VD de enfermagem à população referida. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar e sintetizar a melhor evidência sobre o efeito da Visita Domiciliária 

ao Recém-Nascido e Família na promoção da Parentalidade. 

Antecedentes: É recomendado pela Organização Mundial de Saúde a implementação de 

visitas domiciliárias na primeira semana após o nascimento. A visita domiciliária é considerada 

uma intervenção única e cada vez mais importante na oferta de cuidados disponíveis e prestados 

durante a primeira infância.  Nesta fase devem ser desenvolvidas pelos pais, um conjunto de 

atividades com a finalidade de garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, num 

ambiente estável e saudável. As intervenções dos profissionais devem ser promotoras da 

parentalidade, facilitando a adaptação ao novo papel e reconhecendo o contexto e família na 

qual se intervém. 

Critérios de Inclusão: A revisão considerou estudos primários, de natureza quantitativa, 

publicados entre 2016 e 2021, redigidos em português, inglês ou espanhol que incluíssem mães 

e/ou pais e crianças, estes últimos com uma faixa etária compreendida entre o 1º dia de vida e 

os 18 anos. Considerou-se como intervenção a visita domiciliária sendo que, pelo menos uma 

teria de acontecer durante o período neonatal. Incluídos estudos cujos resultados se 

direcionassem para o conceito de parentalidade.  

Método: Uma revisão sistemática de eficácia, de análise descritiva, tendo por base as 

guidelines preconizadas por Joanna Briggs Institute (JBI). A pesquisa, realizada em maio de 

2021, foi conduzida nas bases de dados indexadas à plataforma EBSCOhost com recurso à frase 
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boleana home visit OR house call OR nurse visiting AND parenting AND newborn OR 

neonate.  Utilizada a abordagem JBI recomendada para avaliação crítica, seleção de estudo, 

extração de dados e síntese de dados. 

Resultados: Obtiveram-se nove estudos de natureza quantitativa: seis estudos 

randomizados controlados, um estudo de coorte com grupo de controlo, um estudo quasi-

experimental retrospetivo e um quasi-experimental pré teste, pós-teste. Os estudos incluídos 

apresentaram uma qualidade metodológica superior a 77%. Os dados foram extraídos com 

recurso a uma tabela e sintetizados em texto narrativo tendo sido agrupados em três grupos 

relacionados com o conceito e determinantes da parentalidade: Personalidade e Bem-estar 

psicológico dos pais; Fatores socio-contextuais e Ambiente; Satisfação das necessidades da 

criança. A Visita Domiciliária ao Recém-Nascido e Família tem um efeito positivo na promoção 

da parentalidade atuando de forma benéfica no bem-estar psicológico da mãe, através da 

redução de sinais de ansiedade, depressão e stress; proporcionando ambientes mais seguros, 

saudáveis e estimulantes; oferecendo uma maior acessibilidade aos serviços de saúde. Outro 

efeito da visita domiciliária é a melhor satisfação das necessidades do recém-nascido 

(alimentação, sono e repouso, eliminação). 

Conclusões: A Visita Domiciliária ao Recém-Nascido e Família tem um efeito positivo na 

promoção da parentalidade, nomeadamente no bem-estar psicológico da mãe; na promoção da 

acessibilidade aos cuidados de saúde, e no desempenho parental na satisfação das necessidades 

do recém-nascido. Pode-se verificar que a Visita Domiciliária mantém uma efetividade positiva 

na parentalidade, quando prolongada e contínua ao longo do tempo, apresentando resultados 

positivos quando também realizada a famílias de lactentes e crianças em idade pré-escolar. 

Apresenta-se como limitação da presente revisão o alcance do conceito parentalidade e as 

diversas idades das crianças aquando da realização da Visita Domiciliária.  

Fica explicita a pertinência a necessidade de investimento das Instituições de Saúde 

disponibilizando esta oferta de cuidados de saúde. 

Palavras-chave: Visita Domiciliária; Visita de enfermagem; Parentalidade; Recém-

Nascido. 
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Apêndice II: Cronograma Estágio Final em Contexto de Cuidados de Saúde 

Primários (USF)  
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Cronograma Estágio Final em contexto de Cuidados de Saúde Primários (USF) 

 

Atividades 

a desenvolver 

1ª Semana 

01/03 a 

07/03 

2ª Semana 

08/03 a 

14/03 

3ª Semana 

15/03 a 

21/03 

4ª Semana 

22/03 a 

28/03 

Interrupção 

Letiva 

5ª Semana 

05/04 a 

11/04  

6ª Semana 

12/04 a 

16/04 

Diagnóstico de situação e Definição de 
objetivos  

       

Preparação de Sessões de Saúde Escolar        

Realização de Sessões de Saúde Escolar        

Planeamento e Execução de norma/ 
procedimento 

       

Elaboração, Análise de questionários à equipa        

Apresentação da norma/ procedimento a 
pessoa de referência na USF e Reformulação 

da mesma 

       

Planeamento de Sessão de Formação à equipa 
da USF 

       

Sessão de Formação à equipa e Reformulação 
da norma/ procedimento 

       

Entrega de norma/ procedimento para 
aprovação 

       

Pesquisa Bibliográfica        
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Apêndice III: Saúde Escolar: Hora de Dormir 
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EEESIP – Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

NREM – «Not Rapid Eye Movement» 

OE – Ordem dos Enfermeiros 

REM – «Rapid Eye Movement» 

SPP – Sociedade Portuguesa de Pediatria 

UCCAS – Unidade de Cuidados Continuados Dr. Arnaldo Sampaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

 
 

set-21 | Página CXXIX 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A presente sessão de formação surge como atividade a desenvolver no âmbito do Estágio 

Final, integrado na Área de Especialização de Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica do 

Plano de Estudos do IV Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, ministrado na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, a decorrer na Unidade de Saúde 

Familiar Martingil e na Unidade de Cuidados na Comunidade Dr. Arnaldo Sampaio [UCCAS]. 

É desenvolvida no âmbito do Programa de Saúde Escolar da UCCAS, cuja temática assenta na 

higiene do sono e em hábitos de sono saudáveis durante a infância.  

De acordo com o Referencial de Educação para a Saúde, definido pela Direção-Geral de 

Saúde e Direção-Geral da Educação, em 2017, a literacia em saúde mental deve ser encarada 

como prioridade e integrada nas políticas de saúde e bem-estar, permitindo identificar e 

compreender problemas que habitualmente ocorrem em crianças e jovens, instituindo medidas 

de promoção e prevenção. Importa realçar que “temas como a higiene do sono, o 

comportamento alimentar, as adições, o sucesso escolar ou a produtividade, são matérias que 

estão intimamente relacionadas com a dimensão psicológica que lhes subjaz.” (Carvalho et al., 

2017, p. 14).  

A Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018) define que ao Enfermeiro Especialista em Saúde 

Infantil e Pediátrica [EEESIP] cabe a promoção do crescimento e desenvolvimento infantil 

saudável, na qual se enquadram os hábitos de sono saudáveis.  

Também no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil é dado enfoque aos hábitos de 

sono como temática a abordar nos cuidados antecipatórios durante consultas de Saúde Infantil 

nos Cuidados de Saúde Primários. Este preconiza a sua abordagem a partir do primeiro mês de 

vida, sendo considerado como estilo de vida saudável a partir do nono mês de vida. No 

Programa Nacional de Saúde Escolar o sono adquire uma importante relevância, sendo 

considerado uma das áreas de intervenção do eixo estratégico da capacitação, enquadrando-se 

como área de atuação do EEESIP a intervenção em programas no âmbito de Saúde Escolar, 

com recurso a técnicas apropriadas à idade e estadio de desenvolvimento, implicando ainda 

avaliação de conhecimentos e competências da criança/jovem e família relativos à saúde (OE, 

2018; Silva et al., 2018). 
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Assim, após um breve enquadramento teórico para fundamentar e aprofundar a temática 

em estudo, a higiene do sono em crianças com idade pré-escolar, será apresentado um plano de 

sessão cujo público-alvo serão crianças em idade pré-escolar, de Instituições escolares 

abrangidas pela UCCAS.
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2.  SONO NA INFÂNCIA 

Ao contrário do que se pode considerar, o sono, à qual se atribui um terço da existência do 

ser humano, não se limita apenas á ausência de vigília, corresponde sim a um estado complexo 

que para além de permitir a reorganização de funções, garante a recuperação física e psíquica 

exigida pelos períodos de atividade. “Durante o sono há renovação celular, produção de 

hormonas e anticorpos assim como síntese de proteínas e regulação metabólica. Nas crianças o 

sono contribui de forma importante para o seu crescimento corporal.” (Sociedade Portuguesa 

de Pediatria [SPP], 2017, p. 2).  

Para além de uma influência global no organismo, o sono desempenha um efeito 

preponderante no cérebro de cada indivíduo, estando fortemente “relacionado com a restituição 

das funções cerebrais, a memória, a aprendizagem e plasticidade neural (Hernandez & Abel, 

2011; Gorgoni et al, 2013; Tononi & Cirelli, 2014)”(como citado em Coimbra, 2018, p. 15).  

Carskadon e Rechtschaffen (2005) identificam dois grandes estadios do sono, 

nomeadamente “o sono com movimento ocular rápido (REM – Rapid Eye Movement) e sono 

lento (NREM – not Rapid Eye Movement)” (como citado em Coimbra, 2018, p. 13). Segundo 

os mesmos autores, no sono REM, ou estado de vigília, os olhos embora fechados movem-se 

rapidamente e de forma contínua, o corpo mantém tonicidade e o indivíduo quando despertado 

consegue exprimir experiências dos sonhos. O sono NREM subdivide-se por si só em quatro 

estadios, sendo que o estadio um e dois estão associados a um sono mais leve e o três e o quatro 

a um sono mais profundo em que o despertar é menos frequente. Os ciclos NREM-REM alteram 

durante o sono noturno, na medida que na primeira metade há um sono mais profundo e em que 

as crianças dificilmente são acordadas, sendo que quando tal acontece podem ficar confusas e 

desorientadas (como citado em Coimbra, 2018). 

McCarley e Sinton (2008) acrescentam que o processo sono-vigília está relacionado com 

o fotoperiodismo dia-noite e é diretamente influenciado pelo ciclo circadiano e controlado pelo 

hipotálamo. Desta forma, verifica-se uma organização cíclica e temporal do organismo e do 

ciclo sono-vigília mediante a luz do dia e a secreção de melatonina durante o período noturno, 

o que afeta tanto o início como a manutenção do sono  (como citado em Coimbra, 2018). 

Sadeh el al. (2010), nomeados por Coimbra (2018), desenvolveram um modelo para 

explicar o sono durante a infância e os problemas daí decorrentes, denominado como modelo 
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transacional. Este integra vários fatores que de uma forma global têm influência na qualidade 

do sono infantil, nomeadamente: fatores intrínsecos (biológicos e da saúde), extrínsecos 

(ambientais e culturais) e de interação entre pais e filhos (atitudes parentais e tipo de relação 

estabelecida). No seu todo, desempenham um papel preponderante nos hábitos de sono infantis. 

Cada vez mais há uma preocupação por parte dos profissionais de saúde quanto ao facto 

das crianças estarem a dormir menos do que aquilo que verdadeiramente necessitam, 

conduzindo frequentemente a uma privação de sono crónica. Como tal, “A educação precoce 

sobre a importância dessa questão pode encorajar as crianças e as famílias a não sacrificar o 

sono em favor de outros atrativos (Weiss,2010)”(Coimbra, 2018, p. 29).  

 

2.1.  SONO DA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 

Nos primeiros cinco anos de vida, de acordo com Hoban e Cherwin (2004) e Touchette et 

al. (2007), cerca de aproximadamente 50% do tempo diário de uma criança é despendido na 

satisfação da necessidade de sono. Para além de desempenhar um papel fundamental no 

funcionamento diário da criança, tem influência no desenvolvimento, aprendizagem, regulação 

comportamental, saúde e bem-estar da criança e da família, sofrendo alterações e mudanças na 

sua arquitetura e duração ao longo do tempo (como citado em Coimbra, 2018). 

Coimbra (2018) acrescenta que “Aos 5 anos de idade, é esperado que a criança durma entre 

10 e 12 horas por dia (Thoman, 2005)” (p. 16), ao passo que “A partir dos cinco anos, o sono 

noturno já deve estar consolidado” (p. 16). Após esta idade, entre os cinco e os dez anos, os 

padrões de sono aproximam-se dos do adulto, com aproximadamente 8 horas, tratando-se de 

“padrões de sono irregulares caracterizadas por diferenças entre dormir e acordar entre os dias 

escolares e dias não-escolares (…) (Iglowstein et al, 2003; Owen, 2008)” (p. 16).  

Durante o período pré-escolar, grande parte das crianças necessita biologicamente de 

cumprir com um ciclo de sono bifásico, que prevê o sono noturno e a sesta. A «American 

Academy of Sleep Medicine», preconiza para as crianças entre os 3 e os 5 anos, tenham um 

período entre 10 a 13 horas de sono por cada 24 horas, incluindo a sesta. Em determinadas 

circunstâncias, crianças com 4/5 anos tendem a transitar para um ciclo de sono monofásico, 

apenas noturno, contudo, a maioria continua a necessitar de realizar o período da sesta até aos 

5/6 anos para assegurar um desenvolvimento adequado da sua saúde e bem-estar (SPP, 2017).  

Segundo Waters, Suresh e Nixon (2013) quando se trata de crianças em idade pré-escolar, 

cerca de 30 a 40% apresentam perturbações de sono. Embora em algumas fases da vida possa 

ser normal que a criança apresente dificuldade em adormecer e/ou em dormir, quando se trata 
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de uma situação prolongada e continua, torna-se um evento disruptivo quer para a criança quer 

para a família (como citado em E. Silva et al., 2018).  

Coimbra (2018) releva que como “principais responsáveis pela organização da vida da 

criança, os pais (ou cuidados principais), vão ainda influenciar a quantidade e qualidade do sono 

através de estratégias educativas em relação à higiene do sono”(p.20), nomeadamente 

“comportamentos e vivências da criança que preparam a sua ida para a cama e o seu sono e às 

suas práticas em relação à hora de deitar a criança e à adequação de momentos de sono durante 

o dia (Chung-Park, 2012; Middlemiss, Yaure & Huey 2015).” (p. 20).  

Considerando que a insónia infantil habitualmente se associa à dificuldade em adormecer 

ou em manter o sono, o espectável, para uma criança até aos 2 anos de idade passa por uma 

duração média para o início do sono de aproximadamente 19 minutos. A partir dos 3 anos de 

idade até ao início da adolescência, este tempo reduz para 17 minutos, devendo as medidas ser 

adaptadas de acordo com a faixa etária (Halal & Nunes, 2014).  

 

2.2.  CONSEQUÊNCIAS DA PRIVAÇÃO DO SONO NA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-

ESCOLAR 

De acordo com McDowall, Galland, Campbell e Elder (2016), a perceção e o conhecimento 

dos pais sobre higiene do sono e hábitos de sono saudáveis têm influência nas práticas do dia a 

dia, na medida que quando os pais não reconhecem que ter uma televisão no quarto dificulta o 

adormecimento da criança ou que a inexistência de um horário regular para adormecer conduz 

a horário de sono irregulares, há maior tendência para comportamentos menos favoráveis (como 

citado em Coimbra, 2018). 

O protelar constante em adormecer, a resistência na hora de ir para a cama, um sono 

inadequado, frequentemente interrompido, de má qualidade e não repousante resulta muitas 

vezes numa duração inadequada do sono. “A incapacidade ou falta de inclinação de um dos 

pais quanto a estabelecer regras consistentes relativas à hora de dormir e a impor um horário 

regular, frequentemente é exacerbado pelo comportamento resistente da criança (Owens, 

2008)” (como citado em Coimbra, 2018, p. 18). 

Uma outra prática bastante frequente é partilha parental da sua cama com as crianças. 

Embora varie de acordo com os fatores culturais, estando bastante enraizada nas sociedades 

ocidentais,  
“ocorre como forma de os pais responderem a maior inquietação ou a exigências da 
criança com problemas e dificuldades de sono da criança. Na maioria dos estudos, o 
ato de dormir com os pais está associado a mais interrupções do sono noturno e a 
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mais queixas relativas ao sono (…) (Hayes et al, 2010).” (como citado em Coimbra, 
2018, p. 23). 

A perda de sono e a sua fragmentação tem influência direta na regulação do humor das 

crianças, resultando muitas vezes em irritabilidade e em distúrbios na modulação de afetos. 

Tratando-se de privação de sono infantil, as manifestações podem passar de sinais mais vulgares 

de sonolência, “como esfregar os olhos ou deitar a cabeça sobre a mesa de trabalho, a 

comportamentos externalizantes, como aumento da impulsividade, agitação motora e 

agressividade, bem como distração e incapacidade para concluir tarefas” (SPP, 2017, p. 5).  

Segundo Coimbra (2018), vários estudos apontam que o sono de duração insuficiente e/ou 

de má qualidade tem uma influência bastante significativa e prejudicial do ponto de vista 

emocional, social e cognitivo das crianças e consequentemente no bem-estar dos pais. Neste 

sentido, a “sonolência diurna em crianças fruto de sono inadequado ou perturbado está 

significativamente associado às disfunções do humor, incluindo particularmente a exacerbação 

de mau humor e a diminuição de estados positivos de humor e de afeto (Gais et al, 2000).” (p. 

24).  

A privação de sono transforma-se muitas vezes num ciclo vicioso. Esta motiva a ocorrência 

de sestas tardias ou no trajeto para casa, o que por consequência têm interferência no sono 

noturno. Isto resulta frequentemente em alterações do comportamento das crianças, o que se 

repercute no seu bem-estar e no da família (SPP, 2017) 

Associa-se, portanto, à criança em privação de sono, ao contrário dos adultos, sintomas de 

impulsividade e diminuição da atenção que em muitas circunstâncias podem ser confundidos 

com perturbações de défice de atenção ou hiperatividade. Há claramente consequências nas 

“funções neuro-cognitivas com diminuição da flexibilidade do pensamento, do raciocínio 

abstrato, da destreza motora e da memória, com subsequente compromisso da aprendizagem” 

(SPP, 2017, p. 5), mas também “uma relação clara estabelecida com o aumento de leões 

acidentais e quedas frequentes” (SPP, 2017, p. 5). 

Para além dos efeitos imediatos, os distúrbios de sono durante os primeiros anos de vida 

podem representar consequências a longo prazo na saúde e bem-estar do adolescente e do 

adulto. Estes traduzem-se não só em consequências ao nível do neurodesenvolvimento e do 

comportamento, mas também na “ocorrência de patologia orgânica do foro cardiovascular, 

imunológico, do metabolismo da glicose e da função endócrina, (…) com risco aumentado de 

excesso ponderal/obesidade e de hipertensão arterial.” (SPP, 2017, p. 5).  
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Tendo ainda em perspetiva a situação pandémica que vivemos atualmente, é importante 

considerar que a necessidade de distanciamento social e a redução das interações sociais como 

meio de reduzir a transmissão entre os elementos da família e da comunidade, implicam que as 

famílias permaneçam confinadas em casa, muitas vezes sob condições potencialmente 

stressantes e com uma redução significativa das redes de apoio e suporte. Alguns dos pais 

tiveram obrigatoriamente que conciliar responsabilidades laborais, atividades domésticas e a 

educação dos filhos o que poderá traduzir-se num aumento da ansiedade relativamente às 

circunstâncias familiares, laborais e instabilidade financeira. Para além disto, a maioria das 

crianças não frequenta a escola e não tem atividades extracurriculares e outras ocupações, o que 

compromete totalmente as rotinas estabelecidas previamente e poderá levar ao aumento da 

utilização de dispositivos eletrónicos, menor atividade física, menor exposição à luz solar e um 

maior consumo de hidratos de carbono pela evidência de lanches frequentes e pouco saudáveis. 

Todos estes fatores podem resultar em alterações significativas do sono, produzindo distúrbios 

frequentemente associados ao stress e à ansiedade. Alguns peritos estimam que cerca de 25% 

das crianças apresentaram ou apresentam pelo menos um problema de sono durante a 

quarentena instituída devido ao vírus da Covid-19, quer em termos de duração quer de 

qualidade, o que se traduz em maior sonolência diurna, cefaleias, alterações comportamentais 

e de humor (Baptista et al., 2021) 

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

portuguesa e brasileira, numa proporção de 49,8% e 50,2% respetivamente, que cumpriam 

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

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

significativa da sua qualidade do sono (Baptista et al., 2021) 

 

2.3.  ESTRATÉGIAS PROMOTORAS DE HÁBITOS DE SONO SAUDÁVEIS  

O termo «higiene do sono» implica mudanças no ambiente bem como no envolvimento da 

criança e dos pais, numa rotina estalecida e práticas que escutam um sono de boa qualidade e 

duração suficiente. Inclui atividades calmas durante o período imediatamente antes do 

adormecer, com o objetivo de induzir o início do sono e implica horários consistentes para 

dormir e acordar, considerando o sono noturno e diurno (inclusive nas faixas etárias em que as 

sestas são consideradas fisiológicas), locais apropriados para iniciar o sono e aos quais se 

associem fatores ambientais e comportamentais que propiciem o sono, como: ser embalado para 

dormir, ter a presença dos pais deitados na cama da criança até o início do sono, permitir a 
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amamentação e evitar o consumo de bebidas ricas em cafeína perto da hora de dormir (Halal & 

Nunes, 2014) 

De acordo com a SPP (2017), um sono saudável dependente de várias variáveis como: a 

duração e tempo adequados, qualidade, regularidade e ausência de distúrbios ou perturbações 

do sono. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade das famílias a instituição e promoção de 

regras essenciais para a higiene do sono, nomeadamente:  

“1) promover um horário regular de deitar a criança todos os dias mantendo 
essa regularidade aos fins-de-semana, com uma diferença máxima de 30 
minutos; 2) ter uma rotina de deitar estabelecida com um ritual que precede a 
ida para a cama sempre idêntico (vestir o pijama, lavar os dentes, contar 
história, a título de exemplo); 3) deitar a criança ainda acordada permitindo o 
uso de objetos de transição como uma fralda, chucha ou boneco; 4) evitar 
adormecer em local que não a própria cama; 5) evitar atividade estimulante 
antes de adormecer como exercício físico; 6) não permitir a utilização de ecrãs 
(televisão, telemóvel, tablet ou consola de jogos) antes de adormecer.” ( p. 2). 

As evidências atuais sugerem que utilização de regras consistentes quando se aproxima a 

hora de dormir, assim como o “estabelecimento de limites de uma forma clara, assertiva e não 

punitiva serão benéficas (Salavessa, & Vilariça 2009)” (como citado em Coimbra, 2018, p. 18).  

Halal e Nunes (2014) mencionam algumas técnicas direcionadas para os pais que podem 

ser utilizadas com o intuito de dar resposta a situações em que criança tem dificuldade em 

adormecer ou em permanecer a dormir, como: a extinção, a extinção gradual ou a remodelação 

do sono. A primeira pretende contrariar situações em que a criança protela constantemente o 

adormecer e/ou que chora frequentemente antes de dormir ou quando acorda. Esta implica que 

os pais deixem a criança na sua cama à hora de dormir e procurem evitar o contacto no sentido 

de eliminar atos que reforçam determinados comportamentos da criança, visando a sua extinção 

ao longo do tempo. Os pais poderão estar no quarto da criança, mas não deverão responder aos 

seus comportamentos. Embora se trate de uma técnica eficaz a sua implementação depende da 

consistência parental, que poderá estar comprometida devido à ansiedade que pode surgir. A 

segunda, a extinção gradual, implica a evicção de contacto por períodos de tempo específicos, 

determinados pela idade, temperamento da criança e tolerância dos pais. Implica que os pais 

acalmem a criança por curtos períodos, aproximadamente 15 segundos a um minuto, para que 

a mesma desenvolva a capacidade de se acalmar autonomamente sem interferência dos pais. A 

última, a remodelação do sono diz respeito à não permissão de sestas em horários que possam 

comprometer o sono noturno, nomeadamente até 6 horas antes de dormir.  

O papel do profissional de saúde que contacta com crianças é o de conhecer a fisiologia do 

sono e seu processo de maturação fisiológica, o que implica a inclusão de questões sobre a 
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qualidade do sono e possíveis fatores de comprometimento do sono durante a colheita de dados 

realizada nas consultas de vigilância de Saúde Infantil. Tratando-se de uma temática 

frequentemente descorada, é imperativo que sejam facultadas orientações aos pais e cuidadores 

sobre higiene do sono e/ou prevenção ou tratamento de comportamentos patológicos (Halal & 

Nunes, 2014).  

Segundo Sadeh (2003), é fundamental que os inúmeros profissionais que têm influência no 

processo de desenvolvimento da criança sejam conscientes e reconheçam quais os fatores que 

podem facilitar o sono das crianças, mas que, sobretudo, estejam despertos para o impacto que 

o sono insuficiente ou de má qualidade possa ter no próprio desenvolvimento infantil (como 

citado em Coimbra, 2018).
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3.  PLANO DE SESSÃO 

Saúde escolar - Plano da Sessão 

Tema: Higiene do sono: “Hora de dormir” 

Público-alvo: Crianças em idade pré-escolar 

Preletor: Enfº André Santos; Enfº Tiago Santos; 

Enfª Especialista Catarina Afonso; Enfª 

Especialista Filipa Azevedo.  

Local: A designar 

Data: 22/03/2021 e 23/03/2021 

Hora: A designar 

Duração: 15min 

Objetivo Geral: 

Promover hábitos de sono 

saudáveis em crianças em 

idade pré-escolar. 

Objetivos específicos: 

•  Conhecer hábitos de sono do público-alvo; 

• Identificar práticas dificultadoras da higiene do 

sono; 

• Compreender a importância do sono; 

• Identificar práticas potenciadoras da higiene do 

sono. 

Conteúdos/Preletor Métodos/ 

técnicas de 

ensino 

Meios auxiliares de ensino Duração 

Considerações Iniciais: 

• Apresentação dos 

preletores; 

• Apresentação da 

temática. 

 

Expositivo 

/Interativo 

 

 

Computador;  

 

 

±2min 

Desenvolvimento: 

 

1.  Hábitos de sono do 

público-alvo;  

2.  A higiene do sono: 

boas práticas; 

3.  A importância do 

sono.  

 

 

Interrogativo/ 

Expositivo/ 

Interativo 

1, 2, 3: Computador; 

retroprojetor; tela 

2. Filme «Qual o segredo para 

ter a energia do Batman?» 

(elaborado pelos preletores); 

3. Quiz «Vamos lá ver o que 

sabes!» 

 

 

 

 

 

±10min 

Considerações Finais:  

Interrogativo/ 
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• Síntese da sessão de 

formação (pontos-chave); 

• Esclarecimento de 

dúvidas. 

Expositivo Computador; retroprojetor; 

tela 

±2min 

Avaliação 

- Tendo em conta a faixa etária do público-alvo, a avaliação da sessão será realizada de forma 

informal, através da participação do público-alvo e das respostas por estes fornecidas ao 

longo de toda a sessão; 

- Apreciação dos educadores de infância através da resposta aos questionários. 

NOTA: 

Na semana que antecede a sessão foi enviado para todas as escolas o filme «Qual o segredo 

para ter a energia do Batman?», realizado pelos preletores, para que os professores pudessem 

fazer uma abordagem inicial sobre a temática junto do público-alvo. Desta forma, no dia da 

sessão estas já possuirão algum conhecimento sobre o tema, facilitando assim o processo de 

aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1) Breve explicação da atividade e introdução do tema a abordar, sendo colocadas várias 

questões sobre hábitos de sono do público-alvo, como: 

• Quem é que sabe o que acontece quando estamos a dormir? 

• Quem se deita sempre à mesma hora? 

• Quem é que adormece sozinho na sua cama? 

• Quem não gosta de ir para a cama? 

• Quem adormece a ver televisão?  

• Quem dorme sempre com a luz acesa? 

• Quem é que foge para a cama dos pais a meio da noite? 

• Quem é que acorda muitas vezes durante a noite? 

• Quem é que tem muita preguiça de sair da cama? 

2) Visualização do filme «Qual o segredo para ter a energia do Batman?» onde serão 

abordados hábitos de sono saudáveis: 

• Apresentação de uma rotina diária saudável; 
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Hábitos adequados para um sono de qualidade: vestir o pijama antes de ir para cama; lavar os 

dentes; ouvir uma história ou falar sobre o dia sem recurso a objetos eletrónicos; deitar com um 

objeto de referência, permanecer sozinho na sua cama e de luz apagada.  

3) Atividade Interativa para identificar a importância do sono e de hábitos de sono saudáveis, 

através do recurso a imagens, permitindo a síntese dos conteúdos abordados. 
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QUESTIONÁRIO INTERATIVO 
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Apêndice IV: Questionário de Avaliação: Saúde Escolar 
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Apêndice V: Cronograma Estágio Final em Contexto UCIN 
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Cronograma Estágio Final em contexto de Cuidados Intensivos Neonatais 

 

Atividades a desenvolver 

1ª Semana 

19/04 a 

25/04 

2ª Semana 

26/04 a 

02/05 

3ª Semana 

03/05 a 

09/05 

4ª Semana 

10/05 a 

16/05 

5ª Semana 

17/05 a 

23/05  

6ª Semana 

24/05 a 

30/05 

Diagnóstico de situação com Enfermeira Chefe 
    

  

Diagnóstico de Situação com Enfermeiras Orientadores e outros 
elementos de importância na equipa 

      

Definição dos objetivos individuais de estágio       

Planeamento de atividades  
    

 

Recolha de evidência científica justificativa da importância da 
temática escolhida e partilha individual com elementos da equipa 

 
  

   

Elaboração de proposta de norma    
 

  

Discussão individual sobre proposta de norma com Enfermeiras 
Orientadores e outros elementos de importância na equipa 

      

Reformulação da proposta de norma     
 

 

Entrega e apresentação de proposta de norma à Enfermeira Chefe 
da Unidade para apreciação/ aprovação 

     
 

Pesquisa Bibliográfica 
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Apêndice VI: Proposta de Norma UCIN 
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OBJETIVO 

• Sensibilizar para a importância do acompanhamento do RN e família após a alta hospitalar; 

• Clarificar, uniformizar e sistematizar o acompanhamento de enfermagem após a alta 

hospitalar do RN/Família com recurso a uma chamada telefónica. 

 

APLICABILIADE 

Aplicável a todos os enfermeiros do Serviço de Neonatologia A – UCI, sempre que se pretenda, 

como oferta de cuidado de saúde a realização de um contacto telefónico de acompanhamento 

após a alta hospitalar da população alvo indicada. 

 

SIGLAS 

RN: Recém-Nascido 

 

DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2015) ser “pai e mãe é um dos maiores desafios que os 

seres humanos enfrentam pela responsabilidade que provoca, (…) a doença e a hospitalização 

são acontecimentos inesperados para as famílias, que causam dor e sofrimento e podem 

dificultar a adaptação à parentalidade”(p. 11). 

Cabe ao enfermeiro acompanhar e promover a parentalidade positiva ao longo de todo o 

internamento, com foco na negociação, na parceria de cuidados e no empoderamento destes de 

forma a facilitar posteriormente a transição de cuidados para o domicílio.  

Assim, durante o período de internamento espera-se que o enfermeiro, através da criação de um 

ambiente de apoio, preste cuidados envolvendo os pais e potenciando a autonomia destes 

(Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

A alta hospitalar e a subsequente transição do hospital para casa é considerada um processo 

complicado e muitas das vezes gerador de grande tensão nos pais das crianças hospitalizadas 

(Ronan et al., 2020). 

A sensação de stress é muito vivenciada pelos pais em Unidades de Cuidados de Neonatologia 

onde existe da parte destes uma sensação de desemparo, isolamento e vulnerabilidade devido á 

 
Logotipo 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTACTO 
TELEFÓNICO DE ENFERMAGEM DE 

ACOMPANHAMENTO NO PÓS ALTA DO RN 

 

Neonatologia A – UCI 
UGI – Saúde Materna, Fetal e Neonatal                                                                 Página X de X 
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condição clínica do seu filho, provocando consequentemente uma sensação de medo quando 

chega o momento da alta hospitalar (Villamizar-Carvajal et al., 2018).  

A transição de cuidados do hospital para casa pode ser um desafio para crianças e as suas 

famílias sendo por isso crucial uma intervenção adequada no referido momento.  

Estudos realizados em pais e/ou crianças em idade pediátrica referem que os cuidadores 

mencionam que a preparação para a alta e os ensinos deveria ocorrer desde o início do 

internamento, salientando a importância do acompanhamento após a alta através de um 

telefonema. Um estudo que avaliou o impacto de chamadas telefónicas até 72 horas após a alta 

hospitalar, concluiu a existência de uma redução no número de reinternamentos e ou idas ao 

serviço de urgência através da identificação de dificuldades de gestão de regime terapêutico e 

identificação de alterações clínicas. Outro estudo, acrescenta aos dados anteriormente referidos 

que ajustes terapêuticos, novas orientações para seguimento da continuidade de cuidados e 

ensinos em casos de complicações podem ser realizadas via telefónica com resultados positivos. 

É ainda referido como ponto fulcral para o sucesso, a existência de um guião estruturado para 

a realização da chamada telefónica. Segundo Perin e Goodman os enfermeiros fazem uma 

melhor gestão de problemas pediátricos comuns por telefone. (Heath et al., 2015; Lushaj et al., 

2016; Vepraskas et al., 2018).  

Assim, o recurso a uma chamada telefónica após a alta hospitalar contribuiu para a diminuição 

do stress parental e potencia o empoderamento destes, diminuindo a sensação de desamparo 

por parte dos pais, expandindo a atuação do hospital e aumentando a satisfação das famílias 

(Teufel et al., 2018). 

O aumento do nível de conhecimentos e de motivação das famílias irá favorecer “o 

desenvolvimento do exercício da parentalidade e tornam possível que os pais e as famílias o 

assumam, como direito e dever, competindo aos profissionais facilitá-lo e promovê-lo”. 

(Direção Geral da Saúde, 2013, pp. 6–7)  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2011), no acompanhamento após a alta o enfermeiro deve: 

Avaliar as necessidades da família/criança no domicílio; Avaliar a adaptação da criança/família 

à nova situação;  Ensinar sobre estratégias de coping utilizadas para enfrentar as situações 

adversas; Ensinar sobre comportamentos de procura de cuidados de saúde.  

Desta forma, a presente intervenção vai de encontro com a linha de atuação do Programa 

Nacional de Saúde Infantil e Juvenil: “Deteção precoce, acompanhamento e encaminhamento 

de situações que possam afetar negativamente a saúde da criança e que sejam passíveis de 

correção” (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 7)  
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INTERVENIENTE 

Enfermeiro 
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back, Demonstration, and a Postdischarge Phone Call to Augment Discharge Education. 

Hospital Pediatrics, 8(12), 778–784. https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0119 

Villamizar-Carvajal, B., Vargas-Porras, C., & García-Corzo, J. R. (2018). Disminución del 

nivel de estrés en madres de prematuros en la unidad de cuidados intensivos. Enfermeria 

Intensiva, xx. https://doi.org/10.1016/j.enfi.2017.12.004 

 

DESCRIÇÃO 

Durante o período de internamento na Unidade e concludentemente, durante o período de 

preparação para a alta hospitalar, os pais/cuidadores, devem ser informados pelo enfermeiro 

responsável sobre a existência desta oferta de cuidados de saúde, sendo-lhes explicado os seus 

objetivos e a eventual execução da mesma.  

Para a realização do contacto telefónico o RN deve cumprir os critérios de inclusão. 

• Critérios de Inclusão: Alta Hospitalar do RN para domicílio; Autorização dos 

pais/cuidadores para realização do contacto telefónico. 

No dia da alta do RN, deve ser pedido o consentimento aos pais/cuidadores para realização do 

contacto telefónico, reforçando a importância do mesmo. Após consentimento, procede-se ao 

preenchimento do ponto 1 da folha de registo, presente em anexo, correspondente à 

«Identificação e História de Internamento». Neste campo, deve ser identificado o nome do RN 

e da mãe/pai/cuidador, assim como o número para o qual se realiza o contacto telefónico. 

Considera-se necessária ainda a explanação e/ou identificação da presença de condições 

especiais e de focos de enfermagem com necessidade de reforço e/ou de confirmação de 

aquisição de competências por parte dos pais/cuidadores (por exemplo, 

alimentação/amamentação; regime terapêutico…). Qualquer outra consideração de relevo deve 

ser anotada. Após preenchimento a folha de registo deverá ser mantida com o restante processo 

clínico. 

Se possível, aconselha-se a realização do contacto telefónico até 72 horas após a alta e realizado, 

preferencialmente, pelo enfermeiro responsável pelo RN no dia da alta. Na sua ausência a 

mesma poderá ser realizada por outro enfermeiro presente e disponível durante o turno. 

No período imediato que antecede a realização do contacto telefónico o enfermeiro responsável 

pelo telefonema deve analisar a informação escrita na folha de registo e se considerar necessário 

analisar o processo clínico do RN. 
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Quando o enfermeiro realizar o contacto telefónico e, após confirmar com os pais/cuidadores 

do RN se o momento é oportuno, este deve conduzir o telefonema com base na folha de registo, 

anotando todas as informações. Desta forma, deve-se proceder ao preenchimento do ponto 2, 

«Acompanhamento após a alta (Vigilância do RN)». 

Para avaliação do status psicológico, inicia-se a chamada questionando a mãe/pai/ cuidador 

sobre o seu estado emocional e de que forma está a lidar com o novo papel, providenciando 

apoio emocional se necessário, e aproveitando o momento para perceber como se processou a 

transição do hospital para casa. 

Posteriormente o enfermeiro deve confirmar a satisfação das necessidades básicas do RN 

(nomeadamente alimentação, higiene, eliminação, sono e repouso) assim como validar o 

correto desempenho do papel parental. Neste sentido, deve ser confirmada a prestação de 

cuidados ao RN e de que forma são realizados, confirmando a sua correta execução ou por outro 

lado identificando lacunas e dificuldades. Deve-se proceder ao respetivo registo das 

informações recolhidas e avaliação realizada em observações. Se aplicável, nesta fase da 

chamada o enfermeiro deve também confirmar a inexistência de dificuldades na satisfação de 

condições de necessidades especiais ou na adesão ao regime terapêutico, esclarecendo as 

dúvidas existentes no momento. É também crucial questionar a presença de algum sinal ou 

sintoma de risco no RN que preocupe a mãe/pai/cuidador. (Direção-Geral da Saúde, 2013) 

Na fase final da chamada, devem ser esclarecidas todas as dúvidas ainda existentes, fazendo 

reforço de ensinos sobre a alimentação, sono e repouso, higiene, hábitos intestinais e cólicas, 

regime terapêutica, sinais e sintomas de alerta e atividades promotoras de desenvolvimento. 

Consideram-se sinais e sintomas de alerta aqueles que “justificam recorrer aos serviços de saúde 

(recusa alimentar, gemido, icterícia generalizada, prostração, febre, cor «acinzentada», entre 

outros)” (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 15).  

No que concerne às atividades promotoras de desenvolvimento, pode-se exemplificar com: uma 

massagem suave corporal, sem movimentos muito elaborados e sem exceder os 20 minutos; 

oferecer o polegar do bebé para que o mesmo se conforte e reorganize; usar canções de embalar, 

música instrumental suave ou músicas com melodias repetidas; evitar ambientes 

hiperestimulantes, entre outros (Direção-Geral da Saúde, 2013). 

Qualquer ensino adicional, diagnóstico de enfermagem realizado ou necessidade de 

referenciação deve ser registado nas observações.  

Se considerado necessário deve ser combinado novo contacto telefónico. 
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Após a chamada deve-se proceder à realização de registos completos de acordo com a 

informação transmitida pelos pais e aos pais. Se durante o telefonema foi considerada a 

necessidade de novo contacto (por exemplo, por não se ter conseguido dar resposta a alguma 

dúvida da mãe/pai/cuidador, ou para confirmar eficácia de ensinos) deve-se proceder à 

sinalização, identificação do motivo e agendamento de novo contacto.  
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Figura 1: Fluxograma Contacto Telefónico 

 

DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

Folha de Registo: Contacto telefónico de Enfermagem de Acompanhamento no pós-alta do RN. 
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1. Identificação e História de Internamento 

Nome do RN: _____________________________________; Idade: _______; Nº de Processo: _____________ 

Nome da mãe/pai/cuidador: ___________________________________ Telefone: _____________________ 

Motivo de Internamento: ___________________________________________________________________ 

Presença de Condições especiais: _____________________________________________________________ 

Focos com necessidade de intervenção no momento da alta: 

Alimentação  Higiene  Eliminação  Sono e Repouso  

        

Data da alta: ___ /___ /___.             Consentimento para realização de contacto telefónico: Sim: ___; Não: ___. 

Assinatura da mãe/pai/cuidador: ____________________________________________ Data: ___ / ___ / ___ 

2. Acompanhamento após a alta (Vigilância do RN) 

Avaliar Status Psicológico: Estado psicológico da mãe/pai/cuidador comprometido (medo, ansiedade…)? 

________________________________________________________________________________________ 

Como foi a transição de cuidados? ____________________________________________________________ 

Necessidades do RN: Correta satisfação das necessidades? 

Necessidade: Sim Não Observações: 

• Alimentação    

• Higiene    

• Eliminação    

• Sono e Repouso    

Dificuldades na satisfação de Condições especiais? Sim: ___; Não: ___. Quais? __________________________ 

Dificuldades com o Regime Terapêutico? Sim: ___; Não: ___. Observações: ____________________________ 

RN evidencia algum sinal/ sintoma de risco? Sim: ___; Não: ___. Quais? _______________________________ 

Realizados ensinos sobre: 

• Alimentação  • Sono e repouso  • Sintomas e sinais de alerta  

• Higiene  • Hábitos intestinais e cólicas  • Regime Terapêutico  

• Atividades Promotoras de Desenvolvimento  _________________________  

Observações: _____________________________________________________________________________ 

3. Realização de Registos 

Novo contacto telefónico? Sim: ___; Não: ___. Motivo: _______________________________. Realizar a: ___ /___ /___ 

Observações: ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

O enfermeiro: ________________________________________ Nº Mecanográfico: ____________ Data: ___ /___ /___ 

Logotipo FOLHA DE REGISTO: 
 Contacto telefónico de Enfermagem de 

Acompanhamento no pós-alta do RN  
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Apêndice VII: Cronograma Estágio Final em Contexto de SUP
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Cronograma Estágio Final em contexto de Serviço de Urgência Pediátrica 

 

Atividades a desenvolver 

1ª Semana 

31/05 a 

06/06 

2ª Semana 

07/06 a 

13/06 

3ª Semana 

14/06 a 

20/06 

4ª Semana 

21/06 a 

27/06 

5ª Semana 

28/06 a 

04/06  

6ª Semana 

05/06 a 

11/06 

Reunião com Enfermeiro Chefe 
    

  

Diagnóstico de Situação com colaboração da Enfermeira 
Orientadora e outros elementos de importância na equipa 

      

Planeamento de atividades    
 

  

Recolha de evidência científica justificativa da importância da 
temática escolhida 

31 
    

 

Elaboração da Proposta de norma:   
Promoção de Cuidados Atraumáticos: A Sacarose no Controlo 

da Dor Aguda durante Procedimentos de Enfermagem 

 
  

   

Discussão individual sobre proposta de norma com Enfermeira 
Orientadora e reformulação 

   
 

  

Elaboração de livro de bolso: Avaliação da Dor em Pediatria 
- Instrumentos de Avaliação –  

      

Discussão individual sobre livro de bolso com Enfermeira 
Orientadora e reformulação  

    
 

 

Apresentação individual dos documentos elaborados a 
enfermeiros da equipa do SUP 

     
 

Pesquisa Bibliográfica 
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Apêndice VIII:  Proposta de Protocolo SUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

 
 

set-21 | Página CLXVI 
 

 
Logotipo 

 

PROTOCOLO 
Promoção de Cuidados Atraumáticos: A Sacarose no Controlo 

da Dor Aguda durante a realização de Procedimentos de 
Enfermagem 

Serviço de Urgência Pediátrica 
Centro Hospitalar de X                                                                                                                 Página X de X 

 

A. Objetivo 

O presente protocolo tem como objetivos: Sensibilizar para a importância da minimização da 

dor durante a realização de procedimentos de enfermagem; Clarificar, uniformizar e 

sistematizar o uso da sacarose a 24% e/ou dextrose a 30% como medida não farmacológica de 

controlo e prevenção da dor. 

 

B. Âmbito 

Aplicável a todos os enfermeiros do Serviço de Urgência Pediátrica sempre que se pretenda a 

realização de um procedimento potencialmente doloroso ao RN ou criança com idade inferior 

a 18 meses.  

 

C. Siglas, Acrónimo e abreviaturas 

RN: Recém-nascido 
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D. Algoritmo 
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I- Fundamentação 

A dor é considerada o quinto sinal vital devendo ser avaliada com precisão para que se possa 

aplicar uma estratégia eficaz no controlo da dor (Kassab et al., 2020). 

É atualmente reconhecido que os recém-nascidos (RN) têm dor, guardam memória da dor  

e que a dor não tratada tem consequências imediatas e a longo prazo. (Direção-Geral da Saúde, 

2012). Para a criança, a doença e a hospitalização representam dor e sofrimento porque não 

possuem os mecanismos necessários para enfrentar a situação de crise que a doença representa 

(Mesa do Colégio da especialidade de Enfermagem de Saúde infantil e Pediátrica, 2013). 

Compete aos enfermeiros a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança e a aplicação 

de conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para o alívio da dor. Assim, 

tendo em conta os padrões de qualidade da Ordem dos Enfermeiros na procura permanente da 

excelência do exercício profissional, o enfermeiro deve ter como foco de atenção a dor na 

criança e adotar as estratégias ao seu alcance para prevenir e controlar a dor em todas as 

situações que provoquem sofrimento sensorial e/ou emocional. Durante a execução dos 

procedimentos é também crucial que os pais decidam o tipo de colaboração que pretendem dar, 

tendo em conta o papel parental desejado no momento (Mesa do Colégio da especialidade de 

Enfermagem de Saúde infantil e Pediátrica, 2013).  

Na realização de procedimentos dolorosos deve-se espaçar os procedimentos para permitir a 

recuperação dos parâmetros fisiológicos e comportamentais (Direção-Geral da Saúde, 2012). 

A sacarose tem efeitos na redução da dor desde o nascimento até aos 12 meses de idade. 

(Harrison et al., 2010).  Existe evidência  que a sacarose é também eficaz na sua minimização 

em crianças pequenas com idade entre os 10 e 18 meses (Kassab et al., 2020). Existe elevada 

evidência que a sacarose reduz a dor da picada do calcanhar, da punção venosa e injeções 

intramusculares sendo recomendadas em declarações de consenso e diretrizes de prática clínica. 

A sacarose é normalmente bem tolerada e os efeitos adversos são raros e transitórios (Matsuda, 

2017; McNair et al., 2013). 

Uma solução adocicada diminui o tempo de choro e atenua a mímica facial de dor, através da 

libertação de endorfinas endógenas. Sabe-se que essa ação analgésica só ocorre quando as 

soluções adocicadas são instiladas na porção anterior da língua, indicando que o efeito 

antinocicetivo é mediado pelas papilas gustativas, ou seja, pela sensação do gosto doce. A 

utilização da sacarose como intervenção não farmacológica é recomendada pela Academia 

Americana de Pediatria para o alívio da dor aguda no RN durante a realização de procedimentos 

como a punção venosa para colheita de sangue ou para acesso venoso periférico. O efeito 
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analgésico da dextrose 30% é equivalente ao da sacarose 24%. Está também descrito que o uso 

da chupeta inibe a hiperatividade e modula o desconforto do recém-nascido (Angeles et al., 

2020; Dilen & Elseviers, 2010; Mesa do Colégio da especialidade de Enfermagem de Saúde 

infantil e Pediátrica, 2013). 

 

II- População-alvo, Objetivo, Indicações, Contraindicações e Procedimentos 

1. População alvo: 

Eficácia comprovada em RN, com recomendação e efeitos positivos associados em crianças 

entre o 1º e o 18º mês de vida. 

 

2. Objetivo: 

Minimização da sensação da dor durante a realização de procedimentos potencialmente 

doloroso. 

 

3. Indicações 

Idade inferior a 18 meses; autorização dos pais; realização de procedimento potencialmente 

doloroso: punção do calcanhar, punção venosa, administração de injetáveis, realização de 

tratamento a feridas, remoção de adesivos, remoção de sutura, inserção de cateter urinário, 

inserção de sonda nasogástrica, etc. (Paediatric Pain, 2019). 

 

4. Contraindicações 

Recém-nascidos com intolerância à frutose conhecida; má absorção de glicose-galactose; 

deficiência de sucrase-isomaltase; atresia esofágica ou fístula esofágica traqueal; enterocolite 

necrosante suspeita ou comprovada; reflexos de deglutição alterados (Paediatric Pain, 2019). 

 

3. Procedimento 

1. Avaliar existência de contraindicações;  

2. Explicar o procedimento ao cuidador e deixar que estes decidam o tipo de papel que 

pretendem assumir durante o procedimento e pedir consentimento para administração 

da sacarose ou dextrose; 

3. Promoção de medidas ambientais e de conforto; promoção de um ambiente pouco 

estimulativo (redução do ruido, controlo da luminosidade), se possível considerar 

realizar procedimento com criança ao colo de figura de referência e/ou em contenção; 
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4. Preparar a quantidade de sacarose ou dextrose a 30% de acordo com dosagem; 

5. Administrar por seringa solução oral, nas dosagens recomendadas, sobre a porção 

anterior da língua, aconselhando-se o uso da chupeta; 

O efeito terapêutico da Glicose a 30% ou Sacarose a 24% 

 0 ao 1º mês de vida 1 aos 18 meses de vida 

Dose recomendada por procedimento 0,5 a 2 ml 1 a 2 ml 

Dose máxima diária 5 ml 10 ml se >3 meses 

Fonte: (Direção-Geral da Saúde, 2012; Kendrick, 2021) 

 

6. Preparar o material necessário para a realização do procedimento. A solução deve ser 

administrada 2 minutos antes do procedimento; 

7. Realizar procedimento sendo que, se chupeta, deverá ser garantido que é mantida pela 

criança a sucção na chupeta. 

 

Em procedimentos superiores a 60 segundos, a dose máxima pode ser fracionada em intervalos 

de 30 a 60 segundos (Direção-Geral da Saúde, 2012). 
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Apêndice IX:  Proposta de Livro de Bolso SUP 
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Apêndice X:  Pedido de Autorização para Realização de Projeto 
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Apêndice XI:  Questionário Anteprojeto aos Enfermeiros da USF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 
Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 

 
 

set-21 | Página CCVIII 
 

Questionário: “Visita Domiciliária de enfermagem ao RN e puérpera até ao 15º dia de 
vida” 

 

Eu, André Filipe Ventura dos Santos, aluno do curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação, na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica venho 

pedir a Sua colaboração, no preenchimento do presente questionário que visa a aplicação da 

Metodologia de Trabalho de Projeto numa problemática com potencial de melhoria. 

Assim, e seguindo a linha de investigação “Necessidades em cuidados de enfermagem em 

populações específicas” pretendemos conhecer a Sua opinião sobre a importância da temática 

“Visita domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e puérpera até ao 15º dia de vida” e de 

que forma considera que esta deverá ser estruturada para que seja possível a realização de um 

procedimento que facilite a concretização da mesma pela equipa da USF Martingil. 

O presente questionário encontra-se dividido em três partes; a primeira refere-se à 

caracterização da equipa de enfermagem, uma segunda parte onde é solicitada a Sua opinião 

sobre como deverá ser feita a operacionalização do referido procedimento, e por fim a terceira 

parte tem como finalidade conhecer a sua opinião sobre como se deverá desenvolver a referida 

Visita Domiciliária, nomeadamente os aspetos a avaliar. 

Este questionário é anónimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em nenhuma das 

folhas nem assinar o questionário.  

A sua colaboração no preenchimento do mesmo será essencial para o desenvolvimento do 

projeto pelo que agradecemos desde já a Sua colaboração e disponibilidade. 

 

Atenciosamente, 

 

André Santos 
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Operacionalização:  

Procedimento: Visita Domiciliária de enfermagem ao Recém-Nascido e puérpera até ao 
15º dia de vida. 

1. Considera pertinente a implementação do projeto: Visita Domiciliária de enfermagem ao 
Recém-Nascido e puérpera até ao 15º dia de vida: 

Sim:   Não:   
 

2. Quanto tempo (aproximadamente) considera adequado para a realização da Visita 
Domiciliária (sem incluir duração da viagem entre USF e local de residência da puérpera e 
Recém-Nascido): 

≤30 min.  60 min.  120min.  ≥160min  
 

3. Considera que a Visita Domiciliária deverá ser o primeiro contacto entre a USF e o Recém-
Nascido: 

Sim:   Não:   
 

4. Como considera que deverá ser feito o agendamento/pedido de autorização à 
puérpera/família: 

Via telefone após o parto:  Durante consultas de vigilância da gravidez:  
Outro: _________________________________________________________________ 

5. Considera que a USF dispõe de suficientes recursos humanos, materiais e logísticos, para a 
realização da Visita Domiciliária: 

Sim:   Não:   
 

 

Caracterização da Equipa de Enfermagem 
 

1. Género:     

Masculino  Feminino    

2. Idade:     

20 a 29 anos: 30 a 39 anos: 40 a 49 anos: 50 a 59 anos: ≥60 anos: 

3. Habilitações Académicas:  

4. Tempo de exercício Profissional (em anos):  

5. Tempo de exercício Profissional em contexto de CSP (em anos):  
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5.1. Se respondeu negativamente indique quais as necessidades de recursos que considera em 
falta: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Desenvolvimento:  

Procedimento: Visita Domiciliária ao Recém-Nascido (RN) e puérpera até ao 15º dia de 
vida. 

1.Indique o que considera pertinente avaliar durante a Visita Domiciliária. 

• História Clínica da Puérpera e RN:  

• Condições socioeconómicas e habitacionais:  

Recém-Nascido: 

• Peso:  • Comprimento:  • Perímetro cefálico:  

• Avaliação do Desenvolvimento de Mary Sheridan Modificada (1ª consulta):  

• Exame Físico:  • Necessidades (observação) 

• Autonomia dos pais:  Higiene:  Alimentação:    Segurança:  

• Rastreio Neonatal de Doenças Metabólicas:  

 

1.1. Indique outros focos de atenção que considere pertinente avaliar durante a Visita 
Domiciliária: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Apêndice XII:  Cronograma Projeto de Intervenção
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Cronograma de Projeto de Intervenção 

Atividades 

a desenvolver 

01/03 a 

07/03 

08/03 a 

14/03 

15/03 a 

21/03 

22/03 a 

28/03 

05/04 a 

11/04 

12/04 a 

16/04 

Diagnóstico de situação: Identificação da Problemática       

Pesquisa bibliográfica: Identificação da Necessidade       

Reunião com enfermeira orientadora e o enfermeiro 
responsável pela coordenação da equipa 

      

Reunião com a Coordenadora da USF e posterior 
definição de objetivos 

      

Distribuição e análise de questionários que orientarão 
a elaboração de documentos definidos 

     

Pesquisa bibliográfica de apoio à realização de 
procedimento e instrumento de registo e Elaboração 

   

Reuniões informais com equipa de enfermagem da 
USF com propostas de melhoria ao procedimento 

   

Sessão de formação: ganhos em saúde com a VD; 
apresentação do procedimento e instrumento de registo 

       

Reformulação de procedimento e instrumento de 
registo de acordo com discussão após a sessão  

      

Distribuição e análise do questionário de avaliação do 
procedimento e da folha de registos 

     

Divulgação do procedimento pela equipa 
multidisciplinar da USF 
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Apêndice XIII:  Planeamento da Sessão: A Visita Domiciliária ao RN e puérpera 
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Plano da Sessão de Formação 

Tema: A Visita Domiciliária ao RN e puérpera. 

Público-alvo: Enfermeiros da USF Martingil. 

Preletor: Enfº André Santos; Enfª Especialista 

Filipa Azevedo.  

Local: USF Martingil 

Data: 09/04/2021 

Hora: 11:30 

Duração: 30 min 

Objetivo Geral: 

Motivar os enfermeiros da USF 

para a instituição da visita 

domiciliária à puérpera e ao RN 

até ao 15º dia de vida. 

Objetivos específicos: 

• Compreender a importância da VD à 

puérpera e ao RN 

• Conhecer a opinião dos enfermeiros da 

USF sobre a importância da VD; 

• Conhecer a opinião dos enfermeiros da 

USF sobre a possível estrutura da VD; 

• Identificar intervenções de enfermagem a 

desenvolver durante a VD; 

• Conhecer o procedimento/protocolo sobre a 

VD em elaboração; 

• Conhecer o guião orientador/ folhas de 

registos da VD em elaboração; 

Conteúdos/Preletor Métodos/ 

técnicas de 

ensino 

Meios auxiliares 

de ensino 

Duração 

Considerações Iniciais: 

• Apresentação dos 

preletores; 

• Apresentação da 

temática. 

 

 

Expositivo 

/Interativo 

 

 

Computador;  

 

 

±2min 

Desenvolvimento: 

4. A importância da VD à 

puérpera e ao RN; 

1.1. Realidade 

internacional; 

1.2. Realidade nacional; 

 

 

Expositivo/ 

Interativo 

1, 2, 3: 

Computador; 

retroprojetor; tela 

 

 

 

 

 

 

 

±20min 
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5. Análise das respostas ao 

questionário sobre a VD 

2.1. A opinião dos 

enfermeiros do público-

alvo sobre a importância 

de instituir a VD; 

2.2. A opinião dos 

enfermeiros do público-

alvo sobre a estrutura da 

VD;  

6. Apresentação e 

explicação do protocolo; 

fluxograma e guião de 

VD em elaboração. 

 

 

2. Análise dos 

resultados 

obtidos após 

análise dos 

questionários 

realizados ao 

público-alvo 

Considerações Finais: 

• Sugestões de alteração ao 

procedimento/protocolo; 

• Síntese da sessão de 

formação (pontos-chave). 

• (1) Recomendação de 

material para leitura 

adicional sobre 

preparação da VD. 

 

 

 

 

 

Interrogativo/ 

Expositivo 

Computador; 

retroprojetor; tela; 

(1) “Caring for 

newborns and 

children in the 

community: a 

training course 

for community 

health workers: 

caring for the 

newborn at 

home” 

 

 

 

 

 

 

±8min 

Avaliação 

• Adesão à sessão de formação; 

• Questionário de opinião sobre procedimento elaborado. 
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Apêndice XIV:  Sessão de Formação: Visita Domiciliária ao RN e puérpera  
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                        um importante instrumento na promo ão da pro imidade e acessi ilidade, essencial para a 
promo ão e  igil ncia de sa de    erta de cuidados de sa de no domic lio do utente/ am lia, re elando se como a mel or 

a ão para con ecer de  orma  ol s ca o utente/ am lia cuidada, possi ilitando gan os em sa de 
( onsel o de  n ermagem,  0     ire ão   eral da  a de,  0     ice,  00 )

     N          :
Estratégia que possibilita a aplicação de elementos eficazes de
cuidados ao recém nascido mostrando resultados bastantepositivos.

 rograma Nacional de  a de  nfantil e   venil       :
Elemento fundamental para a promoção e vigilância de saúde.

 rdem dos  nfermeiros       :
Importante instrumento na promoção da acessibilidade e
proximidade dos cuidados à puérpera e ao Recém Nascido.

As  nidades de  a de  amiliares têm como 
missão garantir a  acessibilidade, a globalidade, a 

qualidade e a continuidade dos mesmos   
(Ministério da Saúde, 200 , p. 588 )

 Pela VD se estabelece maior aproximação ao ambiente familiar, rotinas, cultura e 
atitudes para cuidar da saúde. Tais aspetos mostram se essenciais para garantir o 

bom desenvolvimento infantil.   
(da Silva, Zilly, Nonose, Fonseca, & de Mello, 2020, p. 5)

Muitasdessasmortes de recém nascidospodemser evitadas

por meio de intervençõessimples realizadas no nível da

comunidade. (World Health Organizatio &  NICEF, 2015)

Em     :

    mil  es de mortes de crianças menores de cinco anos;
    ocorreram nos primeiros 28 dias de vida ;
    das mortes neonatais ocorrem na 1º semana de

vida .

Estudos realizados em Bangladesh,  ndia e Paquistão mostraram que as VD podem red  ir entre     e    das mortes 
de recém nascidos em países em desenvolvimento . (OMS &  NICEF, 2009)

 m estudo realizado no México ( nar Munguiá et al., 2021)

 48 mães no grupo de intervenção 
 29 mães no grupo de controlo

Amamentação 
exclusiva (nos 

primeiros 6 meses):
  em       Conhecimento sinais 

de alerta obstétrico: 
  em       

Conhecimento sinais 
de alerta neonatal: 

  em       



  
A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 

Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 
 

set-21 | Página CCXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
A Visita Domiciliária de Enfermagem ao Recém-Nascido e Puérpera: 

Um Instrumento para a Promoção da Parentalidade e da Saúde do Recém-Nascido 
 

set-21 | Página CCXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ons idera  per nente a  implementa ão da    ?

 im  ão

  

   

   
  

 ura ão da   

  0 60  0    0 

   
   

    disp e de recursos  su cientes  para  a    ?

 im  ão

 Insuficientes Rec rsos   manos: devido ao tempo
despendido com a visita e carga de trabalho na  SF;

 Insuficientes Rec rsos ateriais: balança e craveira.

   

   

 omode er ser ei too agendamento?

 ele one/email  onsultas gr  ida

   

   

  al iar  is tória  cl inica  da  pu rpera  e   ?

 im  ão

   

   

  al iar comprimento do   ?

 im  ão

   

   

  al iar per metro ce  l ico do   ?

 im  ão

   

   

  al iar peso do   ?

 im  ão

   

   

 eal i ar e ame  s ico ao   ?

 im  ão

   

   

 eal i ar     ?

 im  ão

 V             R D  :

 valia  o da    r era: sutura operatória/episiorrafia, lóquios, mama, estado psicológico;
 valia  o RN: vitalidade; exame físico: Coto umbilical, coloração da pele;

 valia  o do agregado familiar: Avaliar relação entre elementos do agregado familiar, papel parental.
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Apêndice XV:  Questionário de Avaliação: Proposta de Procedimento e Folha de 

Registo 
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Apêndice XVI:  Proposta de Procedimento e Folha de Registo: Projeto de 

Intervenção 
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PROCEDIMENTO 

1. OBJETIVO 

O presente documento destina-se a clarificar, normalizar e uniformizar a visita domiciliária ao Recém-

Nascido e puérpera até ao 15º dia de vida, estabelecendo critérios de inclusão, normas de atuação e 

competências especificas dos enfermeiros de família desde a sinalização de um nascimento até ao 

culminar da visita domiciliária. 

 

2. ÂMBITO 

Este procedimento é aplicável a todos os enfermeiros da USF Martingil sempre que se pretenda a 

realização de uma visita domiciliária à população alvo indicada como oferta de cuidados de saúde. 

 

3. DEFINIÇÕES 

Unidade de Saúde Familiar (USF): Instituição que presta "cuidados de saúde personalizados à 

população inscrita de uma determinada área geográfica, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a 

qualidade e a continuidade dos mesmos” (Ministério da Saúde, 2007, p. 5887). 

Enfermeiro de Família:  n ermeiro  ue “disponi ili a cuidados de en ermagem, e etuando, em 

articulação com a restante equipa de saúde, a avaliação da situação de saúde e das fases da vida, 

relativamente ao seu grupo de famílias, privilegiando as áreas da educação e promoção da saúde, 

prevenção da doença, da deteção precoce de doenças não transmissíveis, da gestão da doença crónica 

e da  isita ão domicili ria ” (Ministério da Saúde, 2014, p. 4070) 

Visita Domiciliária (VD): Importante instrumento na promoção da proximidade e acessibilidade, 

essencial para a promoção e vigilância de saúde. Oferta de cuidados de saúde no domicílio do 

utente/família, revelando-se como a melhor ação para conhecer de forma holística o utente/família 

cuidada, possibilitando ganhos em saúde. (Conselho de Enfermagem, 2011; Direção-Geral da Saúde, 

2013; Rice, 2004)  

Recém-Nascido (RN): Individuo; período neonatal desde o Nascimento até ao 28º dia de vida. (Ordem 

dos Enfermeiros, 2016; Sociedade Portuguesa de Neonatologia, 2014) 

Puérpera: Mulher durante o puerpério (período compreendido entre o parto e as 6 semanas que o 

sucedem). (Mesquita, Paulino, & Nogueira, 2011) 

 
 VISITA DOMICILIÁRIA AO RECÉM-

NASCIDO E PUÉRPERA 
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Rastreio Neonatal de Doenças Metabólicas (RNDM): Rastreio neonatal, realizado entre o 3º e 6º dia, 

que permite a deteção precoce de 24 doenças hereditárias do metabolismo, permitindo o seu 

tratamento precoce. (Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, 2019) 
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5. RESPONSABILIDADE 

O planeamento, concretização e a realização dos registos de enfermagem da VD são da 

responsabilidade do enfermeiro de família do RN e da puérpera.  

A ausência do enfermeiro de família, durante um período de tempo que impossibilite a realização da 

visita domiciliária por este, implica que, esta oferta de cuidados de saúde fique a cargo do enfermeiro 

responsável pela sua substituição.  

Todos os enfermeiros da USF Martingil têm o dever de conhecer e aplicar o procedimento em vigor. 

 

6. DESCRIÇÃO 

Durante as consultas de vigilância da gravidez, realizadas na USF, a grávida deve ser informada pelo 

enfermeiro de família sobre a existência desta oferta de cuidado de saúde, sendo-lhe explicado os seus 

objetivos e a eventual execução da mesma. 

Para a realização da visita domiciliária a puérpera e o RN devem obedecer aos critérios de inclusão. 

São considerados critérios de inclusão da puérpera: 

• Residência na área de abrangência da USF Martingil; 

• Ser mulher;  

• Gravidez registada no módulo ou no programa de saúde materna; 

• Gravidez não classificada como aborto; 

• Registo do diagnóstico médico de gravidez na lista de problemas, no estado [ativo] durante 

pelo menos um dia do período compreendido entre a [Data início] e o [42º dia de puerpério]; 

• [inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 1 dia do período compreendido 

entre 1º e o 42º dia a contar da [data de fim da gravidez]; se a [data de parto] estiver registada, 
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a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto]. A [data de fim da gravidez] corresponde 

ao 1º dia do puerpério. (Ministério da Saúde, 2017) 

 

São considerados critérios de inclusão do RN: 

• Residência na área de abrangência da USF Martingil; 

• RN até aos 15 dias de vida, inclusive; 

• Com inscrição ativa na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período 

compreendido entre o nascimento e os 15 dias de vida; considera-se que o dia do nascimento 

é o 1º dia de vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido no final do dia. (Ministério 

da Saúde, 2017) 

 

6.1. AGENDAMENTO DA VISITA DOMICILIÁRIA 

Após o parto, e confirmação de que o RN e puérpera respeitam os critérios de inclusão, deve-se 

proceder ao agendamento da VD. A puérpera deverá ser contactada telefonicamente ou por email 

para pedido de autorização de realização da VD, sendo reforçada a importância da mesma. Caso a 

puérpera/ família autorize a sua concretização, estes devem ser questionados sobre a preferência em 

realizar o RNDM em contexto de domicílio ou na USF. Caso a puérpera/família opte pela realização do 

RNDM no seu ambiente deve-se confirmar se o RN já possui número de utente. Se este último ainda 

não tiver sido inscrito no Serviço Nacional de Saúde, deve ser solicitado o envio da certidão de 

nascimento do RN (por exemplo, via e-mail) para a USF. Caso o RN já possua número de utente, ou 

após envio da referida certidão, deve ser definido, em parceria, o dia indicado para a concretização da 

VD, cumprindo o período estipulado para a realização do rastreio. Se tiver sido optado por se realizar 

o RNDM na USF, o agendamento será realizado nessa consulta de enfermagem. Por outro lado, se for 

recusada a VD, todo o seguimento de enfermagem do RN e puérpera será realizado em consulta na 

USF. 

Na marcação da VD devem ser agendados dois contactos: 

• Puérpera: Seleciona-se a op ão “domicilio” para o tipo de contacto    pu rpera de e ter pelo 

menos 1 consulta domiciliária de enfermagem realizada entre a data de fim de gravidez e o 

42º dia de puerpério. 

• RN: Seleciona-se a op ão “domicilio” para o tipo de contacto. O RN deve ter pelo menos 1 

consulta domiciliária de enfermagem realizada até ao 15º dia de vida. 

A VD tem uma duração aproximada de 60 minutos e pode ser realizada de 2ª a 6ª, em horário a definir, 

sendo que na impossibilidade de ser realizada pelo enfermeiro de família, a mesma deverá ser 

assumida pelo enfermeiro que assegura a sua substituição. 
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No dia da VD ou no dia que a antecede, aconselha-se a realização de novo contacto telefónico para 

confirmar a realização da mesma. 

Para a VD o enfermeiro faz-se acompanhar do material necessário para a realização do RNDM (caso 

acordado a sua realização com a puérpera), balança, folhas de registo, material de secretária e outro 

que considere necessário. 

 

6.2. REALIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIÁRIA 

Durante a realização da VD o enfermeiro deve proceder à identificação dos pais do RN e da composição 

do agregado familiar avaliando a relação entre si. 

É necessário existir um momento que permita a avaliação das condições socioeconómicas e 

habitacionais nomeadamente características da habitação e do quarto do RN, devendo o enfermeiro 

observar atentamente ao ambiente que o rodeia e identificando potenciais situações de risco para o 

RN. 

Na avaliação da puérpera o enfermeiro deve: 

• Realizar uma colheita de dados sobre o número de consultas realizadas durante a gravidez, 

doenças/intercorrências que ocorreram durante este período e intercorrências no momento 

do parto. 

• Avaliar conhecimentos da puérpera sobre puerpério; 

• Avaliar as mamas e mamilos e validar os conhecimentos sobre cuidados necessários; 

• Identificar sinais de risco e fatores protetores de Saúde Mental; (Direção-Geral da Saúde, 2015) 

• Identificar a presença de sinais e sintomas de gravidade durante puerpério: 

o Sangramento vaginal de cor vermelho-vivo, persistente, recorrente ou aumentado, 

com ou sem coágulos; 

o Odor fétido dos lóquios; 

o Temperatura axilar superior a 38°C, em duas leituras consecutivas (em intervalos 

mínimos de 6 horas); 

o Dor abdominal ou pélvico; 

o Dor e sensibilidade a nível mamário com coloração avermelhada; 

o Dor/ardor ao urinar; 

o Náuseas e vómitos; 

o Dor, edema e rigidez muscular dos membros inferiores; 

o Dor no peito e tosse. (Mesquita et al., 2011, p. 43) 

• Avaliar o consumo de substâncias nocivas como o tabaco, álcool e outras substâncias; 
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• Se aplicável, avaliar ferida cirúrgica, cesariana ou Episiotomia/Episiorrafia, (executar 

tratamento se considerado necessário e realização de ensinos sobre cuidados necessários); 

Na avaliação do RN o enfermeiro deve: 

• Registar dados de Nascimento (Nome; data de nascimento; local de nascimento; tipo de parto; 

idade gestacional; índice de APGAR; grupo sanguíneo; peso, comprimento e perímetro cefálico 

ao nascer; data de realização de Rastreio Auditivo Neonatal Universal e resultado; Vacinação 

VHB, Data de administração e lote; Elegibilidade para BCG) 

• Avaliar o peso atual; 

• Realizar exame físico (tónus; reatividade; pele; cordão umbilical); 

• Elegibilidade para BCG;  

• Se critérios e/ou acordada realização do RNDM, realizar rastreio ou confirmar a sua efetuação; 

• Avaliar conhecimentos da puérpera/casal sobre cuidados ao RN (alimentação/amamentação; 

higiene; posição de deitar; hábitos de sono; hábitos intestinais e cólicas; temperatura normal 

e febre; sinais e sintomas de alerta; atividades promotoras do desenvolvimento): 

• Ensinar sobre Cuidados Antecipatórios: 

o  limenta ão (“Promo er a manuten ão do aleitamento materno, em exclusivo, até 

aos 6 meses”)  (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 15) 

o Higiene; 

o Posi ão de deitar (“ ec  ito dorsal, tendo em conta a pre en ão da s ndrome da 

morte s  ita do lactente”)  (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 15) 

o Hábitos de sono; 

o Hábitos intestinais e cólicas; 

o Temperatura normal e febre; 

o  intomas/sinais de alerta (“ intomas ou sinais  ue justi icam recorrer aos ser i os de 

saúde: recusa alimentar, gemido, icterícia generalizada, prostração, febre, cor 

“acin entada”, entre outros”)  (Direção-Geral da Saúde, 2013, p. 15) 

o Ensinar sobre Atividades Promotoras do Desenvolvimento; 

Durante a VD o enfermeiro procede ao preenchimento do Boletim Individual de Saúde e das folhas de 

registo assim como à identificação e registo de qualquer observação/avaliação adicional realizada que 

considere relevante. 

No final da visita o enfermeiro e os pais devem agendar novo contacto presencial a realizar-se na USF. 
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6.3. REALIZAÇÃO DE REGISTOS DA VISITA DOMICILIÁRIA 

Na USF, o enfermeiro responsável pela VD procede à realização de registos no programa SAPE/ 

SClinic®. 

Os registos da VD à puérpera de em ser compat  eis com o conceito “ 005  onsulta en ermagem 

com a presença do utente (direta)” (Ministério da Saúde, 2017, p. 85). Deve ser selecionado o item 

[domicílio], em [local da consulta], na janela de [marcação]. É irrelevante assinalar [ato de 

enfermagem] ou [consulta de enfermagem]. A consulta não pode ficar [pendente]. Deve ser 

[terminada]. (Ministério da Saúde, 2017, p. 86). Não é obrigatório o registo de [consulta de revisão do 

puerpério]. (Ministério da Saúde, 2017, p. 85) 

Esta oferta de cuidados insere-se na  rea cl nica “ a de  aterna”,  a endo um pra o de 5 dias para a 

realização de registos. (Ministério da Saúde, 2017) 

Na realização de registos da VD ao RN, estes de em ser compat  eis com o conceito “ 005  onsulta 

enfermagem com a presença do utente (direta)” (Ministério da Saúde, 2017, p. 90). Deve ser 

selecionado o item [domicílio], em [local da consulta], na janela de [marcação]. É irrelevante assinalar 

[ato de enfermagem] ou [consulta de enfermagem]. A consulta não pode ficar [pendente]. Deve ser 

[terminada]. (Ministério da Saúde, 2017, p. 91) 

Esta oferta de cuidados insere-se na  rea cl nica “ a de In antil e Ju enil”. (Ministério da Saúde, 2017) 

Todas as avaliações e ensinos realizados durante o domicílio devem ser registados no sistema 

informático. O enfermeiro deve proceder à transcrição do plano vacinal e do registo de elegibilidade 

para a vacina BCG do RN. É também essencial proceder ao agendamento de nova consulta de 

enfermagem e/ou médica para o RN e/ou puérpera para o dia e hora acordados e realizar as 

referenciações que considere pertinente. 
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7. ANEXO 

 

Figura 2 – Fluxograma para realização da VD ao RN e Puérpera. 
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Anexo I:  Creditação de Competências: Estágio I 
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Anexo II:  Certificado Elaboração e Entrega de Procedimento Visita Domiciliário 
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Anexo III:  Certificado de Presença em Formação Extracurricular I 
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Anexo IV:  Certificado de Presença em Formação Extracurricular II 
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