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RESUMO 

 
Título: Perda de uma Criança & Cuidar a Família – Papel do Enfermeiro Especialista em Sa- 

úde Infantil e Pediátrica 

 
 

A perda de uma criança de forma inesperada provoca um efeito devastador nos pais e na restante 

família, podendo trazer desequilíbrios emocionais e físicos com repercussões para o futuro. 

 
É com base nesta constatação que emerge o presente trabalho, cujo cerne se vincula à temática 

“Perda de uma Criança & O Cuidar da Família – Papel do Enfermeiro Especialista Em Saúde 

Infantil e Pediátrica”. 

 
Este relatório é o culminar de um processo de mudança instituído, através da construção de um 

Projeto de Intervenção denominado “Papel do Enfermeiro no Processo de Luto: Comunicação e 

suporte da criança/adolescente/pais em luto”, com o objetivo de capacitar a equipa de enfermagem 

e contribuir para a melhoria da prestação de cuidados, definindo orientações para uma prática de 

enfermagem no apoio à família que seja facilitadora deste processo, de forma a contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da família em processo de luto. 

 

Encontra-se integrado na linha de investigação “necessidades em cuidados de enfermagem em 

populações específicas” e foi implementado durante o Estágio Final. 

 
Expõe-se ainda uma análise reflexiva sobre o percurso realizado, obtenção e desenvolvimento de 

competências enquanto futura Enfermeira Especialistas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pe- 

diatria e Mestre. 

 
 
 

Palavras-chave: Luto Parental, Luto na Criança, Enfermeira Especialista Saúde Infantil e 

Pediátrica 
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ABSTRACT 

 
Title: Loss of a Child & Caring for the Family - Role of the Specialist Nurse in Child and 

Pediatric Health 

 
 
 

The unexpected loss of a child has a devastating effect on the parents and the remaining family. 

It can bring emotional and physical changes with repercussions for the future. 

 
It is based on this finding that the present project emerges, whose main is linked to the theme 

"Loss of a Child & Family Care - Role of Specialist Nurses in Child and Pediatric Health". 

 
This report is the result of a process of change instituted, through the construction of an Interven- 

tion Project called "The Nurse's Role in the Bereavement Process: Communication and support  

of the grieving child/adolescent/parents”, developed with the objective of capacitating the nurs- 

ing team and contribute to the improvement of care through specific interventions during the be- 

reavement process in the child/adolescent/family, defining guidelines for a nursing practice in 

support of the family that facilitates this process, in order to contribute to the improvement of the 

quality of life of the family in the bereavement process. 

 
This report also presents a reflective analysis of the path taken and the skills obtained as a future 

Specialist Nurse in Child Health and Pediatrics and Master. 

 
This project allowed us to conclude that nurses have a preponderant role in the care they provide 

to children/adolescents/family in a bereavement situation. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Parental Bereavement, Children, Pediatric Specialist Nurse 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

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

Mestrado em Enfermagem, ramo de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

organizado pela Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e de Saúde, nomeadamente, a 

Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, a Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

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

Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

 
A elaboração do presente documento tem como finalidade descrever e analisar, de forma refle- 

xiva, as aprendizagens e competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde In- 

fantil e Pediátrica e de Mestre, adquiridas e desenvolvidas, ao longo dos diferentes contextos clí- 

nicos, dando resposta aos objetivos preconizados; sendo estes: demonstrar a capacidade de refle- 

xão crítica sobre a prática clínica; fundamentar as escolhas com base na teoria e na evidência 

científica; descrever o plano, implementação e respetiva avaliação de um projeto de intervenção e 

apresentar um relatório para discussão pública. 

 
O presente relatório integra o Projeto de Intervenção proposto que se denomina “O Papel do 

Enfermeiro no Processo de Luto - Comunicação e suporte da criança/adolescente/pais em luto” 

inserido no contexto do Estágio final. Este teve como objetivo contribuir, através da capacitação 

da equipa de enfermagem, com intervenções de enfermagem adequadas aos pais e criança/adoles- 

cente em situação de luto; e a comunicação de uma má notícia. 

 
Esta capacitação está intrinsecamente relacionada com a capacidade de comunicação, respeito à 

vida humana, ética nos relacionamentos e acompanhamento das famílias no processo de luto (Me- 

deiros & Batista, 2016). O cuidar holístico, que passa pelo respeito pela individualidade humana 

da criança/jovem e família, englobando a comunicação efetiva entre enfermeiro – criança – famí- 

lia, o estar presente e saber ouvir, o trabalho em equipa e a parceria de cuidados, atuando em 

sincronia no sentido de colmatar as necessidades de cada indivíduo numa situação de luto/comu- 

nicação má notícia. 

 
O Código Deontológico do Enfermeiro no artigo 89º salienta o comprometimento do enfermeiro, 

no sentido de dar “atenção à pessoa como uma totalidade única, inserida numa família e numa 

comunidade e de contribuir para a formação de um ambiente favorecedor do desenvolvimento das 
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potencialidades da pessoa” (Lei n.º 111/2009 de 16 de setembro, 2009, p.6549). 
 

Também no artigo 87º b), que diz que se deve “Respeitar e fazer respeitar as manifestações de 

perda expressas pela pessoa em situação de fim de vida, pela família ou pessoas que lhe sejam 

próximas”, encontra-se igualmente expresso o dever do enfermeiro em acompanhar a família neste 

processo, com respeito pelas suas decisões e emoções adjacentes. (Lei n.º 111/2009 de 16 de se- 

tembro, 2009, p.6549). 

 
Em Enfermagem de Saúde infantil e Pediátrica, o cuidar, reporta-nos para um domínio, que passa 

por compreender e correlacionar as condições físicas, com as emoções e sentimentos evi- 

denciados pela criança/adolescente e família numa situação de luto, sendo por isso inevitável falar 

de emoções. 

 
O envolvimento das famílias nas decisões, respeitando as suas necessidades, preferências e va- 

lores constitui recentemente um importante indicador de qualidade (JCI, 2017). Anne Casey, que 

desenvolveu o modelo de cuidados denominado de Modelo de Parceria de Cuidados, refere que 

deve de facto existir uma parceria entre enfermeiro e prestador de cuidados, de forma a providen- 

ciar os melhores cuidados à criança/adolescente/família (Casey, 1993). 

 
Assim, e, baseando-nos nas características diferenciadoras dos grupos etários pediátricos, com o 

intuito de garantir cuidados de enfermagem adequados às populações específicas, consideramos 

prioritário refletir sobre a forma, enquanto enfermeiros da área, como lidamos com o processo de 

luto e com a comunicação de uma má notícia. 

 
Face ao exposto, e por considerarmos a temática indissociável de uma adequada prestação de 

cuidados, o projeto de intervenção, centrou-se, no papel do enfermeiro no suporte da criança/ado- 

lescente/pais em luto e na comunicação de más notícias, integrado na linha de investigação de 

“necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas”. Recorreu-se à metodolo- 

gia de trabalho de projeto para a sua realização, que, segundo Ruivo, Ferrito e Nunes (2010), está 

centrada na resolução de problemas, o que permite através deste processo adquirir competências e 

capacidades perante um contexto real. 

 
O tema em análise insere-se no contexto de um problema identificado ao longo dos estágios e do 

próprio percurso profissional até ao momento. Neste sentido e motivados pela problemática em 
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questão procurou-se contribuir para a melhoria das intervenções de enfermagem à criança/adoles- 

cente/família em processo de luto, numa situação de morte não esperada. 

 
Assim, definiu-se como objetivo geral do trabalho: 

 

• Reconhecer a importância do enfermeiro especialista no processo de luto em pedi- 

atria. 

 
E como objetivos específicos: 

 

• Capacitar a equipa de enfermagem para a melhoria da prestação de cuidados à cri- 

ança/adolescente e família em situação de luto; 

• Identificar as intervenções de enfermagem facilitadoras no processo de luto; 

• Reconhecer a importância do cuidado, comunicação e suporte nas crianças/adoles- 

centes ou pais em luto. 

 
A definição destes objetivos prende-se com uma prática de cuidados de qualidade, regulamentada 

pela Ordem dos Enfermeiros (2018), no sentido de promover o mais elevado estado de saúde pos- 

sível da criança/jovem, em qualquer contexto e sempre em parceria com a família. 

 
O presente relatório de estágio, é composto por seis partes, designadamente, a presente introdu- 

ção, onde os objetivos são definidos; o enquadramento concetual onde se fundamenta teorica- 

mente, o tema do projeto, assim como, o modelo teórico que o sustentou; o percurso formativo 

onde foi incluída uma breve caracterização dos campos de estágio bem como as atividades desen- 

volvidas; o projeto de intervenção realizado; a análise reflexiva relativamente à aquisição e desen- 

volvimento das competências comuns do Enfermeiro Especialista, de especialista de Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediatria e de Mestre; e por fim, as considerações finais, onde os objetivos são 

analisados e discutidos. 

 
Este documento foi elaborado em conformidade com o novo Acordo Ortográfico da Língua Por- 

tuguesa e de acordo com as normas da American Psychological Association (APA, 2020). 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 
 

Para a realização do enquadramento teórico deste relatório foi realizada uma revisão da literatura 

acerca do tema “Perda de uma Criança & O Cuidar da Família – Papel do Enfermeiro” , através 

da pesquisa de artigos e/ou outro tipo de produção científica disponível na plataforma EBSCO, em 

Bibliotecas online como a B-on, Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal e em bases 

de dados internacionais como a PubMed, SciELO (Scientific Eletronic Library Online. 

 
1.1 A Morte em Pediatria 

 

O conceito de morte surge por oposição ao conceito de vida e acompanha o ser humano desde a 

sua existência, sendo uma das dicotomias mais pensadas e discutidas ao longo da história, mas 

onde ainda escasseiam respostas concretas e definitivas que a essência humana constantemente 

procura (Medeiros & Lustosa, 2011). 

 
Segundo Costa & Lima (2005, p.151) “Para os profissionais de enfermagem a morte é a “maior 

vilã” do seu trabalho, uma vez que, de maneira geral, são educados para cuidar somente da vida.” 

Assim, a morte é um acontecimento com o qual os profissionais de saúde se confrontam no seu 

dia-a-dia, sendo o enfermeiro um dos que a vivencia mais diretamente. É de salientar a escassez 

de conteúdos abordados nos cursos de Enfermagem sobre esta temática (Medeiros & Lustosa, 

2011). 

 
 

O luto pode ser definido como: 
 

“o processo de sentir ou expressar tristeza após a morte de um ente querido, ou o período durante 

o qual isto ocorre. Envolve tipicamente sentimentos de apatia e abatimento, perda de interesse no 

mundo exterior, e diminuição na atividade e iniciativa. Essas reações são semelhantes à depressão, 

mas são menos persistentes e não são consideradas patológicas” (APA, 2010, cit Pacheco, 2016). 

 
Posto isto, pode-se afirmar que o luto está relacionado diretamente com a pessoa que está a lidar 

com ele e a sua interação com uma multiplicidade de fatores internos e externos (APAV, nd). 
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É visto como um processo complexo, dinâmico e não linear, que inclui a adaptação interna dos 

indivíduos de cada família e os seus respetivos processos de coping, sendo a experiência de luto 

parental de extrema relevância para todos os profissionais de saúde (Denhup, 2017). 

 
Existem igualmente evidências que uma família em luto, independentemente da idade de cada 

elemento, poderá manifestar perturbação de stress pós-traumático (PSPT), sentimentos de culpa e 

raiva, depressão, enxaquecas, dor e alterações a nível cardíaco, tendo tudo isto um risco elevado 

para a saúde dos pais. Dada a gravidade desses riscos, torna-se evidente que as famílias necessitam 

de cuidados diferenciados e uma comunicação adequada, inclusive as crianças nelas inseridas (De- 

nhup, 2017). 

 
Face a isto, e como parte do Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especia- 

lista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, que refere que “o enfermeiro aplica conheci- 

mentos e capacidades facilitadores da dignificação da morte e dos processos de luto”, os enfermei- 

ros precisam de estar preparados para receber e cuidar estas crianças, adolescentes e suas famílias, 

necessitando de compreender as suas reações e comportamentos que estes apresentam perante a 

morte, de formar e assistir nas suas necessidades durante o processo de luto (Regulamento n 

422/2018, 12 de Julho de 2018, p. 19193). 

 
Sendo que ao longo do nosso percurso profissional nos debatemos com situações de luto, o qual 

continua a ser um tema sensível para muitas pessoas, sobretudo em contexto pediátrico, é funda- 

mental haver uma maior capacitação dos enfermeiros direcionada para as suas intervenções de 

acompanhamento num processo de luto de pais/irmãos que perderam um filho/irmão. 

 
1.1.2 Modelo de Kübler- Ross 

 

Quando nos referimos ao processo de luto, este encontra-se intrinsecamente interligado com o 

modelo desenvolvido por Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra de origem Suíça, que no decorrer 

das suas investigações sobre a morte e o paciente em fase terminal, identificou cinco estádios para 

o processo de morrer que correspondem a um padrão específico de reações psicológicas que o 

doente e a respetiva família tendem a vivenciar à medida que a morte se aproxima (Macedo, 2004). 
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A primeira fase passa pela Negação/ Isolamento (Não, não pode ser) e serve como um meca- 

nismo de defesa temporário, uma recusa em enfrentar a situação. Embora seja considerado o pri- 

meiro estádio, pode surgir em qualquer momento do processo de luto. 

 
A Raiva, segundo estádio, que pode inclusive caracterizar-se por hostilidade dirigida aos demais 

em redor (porquê eu?...). É o momento em que as pessoas exteriorizam a revolta interior, podendo, 

até, tornarem-se agressivas. 

 
Segue-se a Negociação (está bem, mas e se…), a terceira fase, que é uma tentativa de nego- 

ciar/adiar os medos diante da situação. Os indivíduos procuram fazer “acordos” com figuras que 

segundo as suas crenças teriam poder de intervenção sobre a situação de perda. Por norma, esses 

pactos/promessas são direcionados a Deus e/ou profissionais de saúde que os acompanham. 

 
Na quarta fase, a Depressão (a culpa é minha; que fiz eu para merecer isto?…), é dividida em 

reativa e preparatória. A depressão preparatória corresponde ao momento em que a aceitação está 

mais próxima. O doente chora, repensa na vida e pode desencadear um sentimento de culpa em 

seu redor. 

 
A última fase é a Aceitação (vai ficar tudo bem…), quando o paciente ou a sua família se aper- 

cebem que não há nada a fazer (Macedo, 2004). 

 
Assim, o enfermeiro para intervir de forma adequada, deve para além de conhecer as diferentes 

fases do processo, tornar-se sensível às distintas manifestações de cada uma destas fases e saber 

avaliar em que etapa se situa a criança/adolescente e sua família no processo de luto. 
 
 

 
 
 

As cinco fases do luto segundo Elisabeth Kübler-Ross. Retrived from https://westwoodgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Grief-graphics- 
2.png 
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1.2 Luto parental 

Numa cultura que valoriza a juventude acima de tudo, a morte de uma criança, nomeadamente de 

um filho, é geralmente descrita como um dos acontecimentos mais dolorosos na vida de alguém, 

muda tudo e para sempre. O sofrimento vivido pelos pais, independentemente da idade da criança, 

é dilacerante, pois vai contra a ordem natural e cronológica da vida. 

 
A vinculação afetiva dos pais com os filhos é geralmente intensa, em parte porque os filhos são 

vistos como a continuidade dos pais, a sua projeção no futuro, como que marcos vivos da sua 

passagem pela vida. Por isso, o processo de luto parental é complexo e provoca sentimentos de 

impotência, culpa, frustração, tristeza, dor, sofrimento e angústia (APAV, 2012). 

 
Nomeadamente o sentimento de culpa e a responsabilização pessoal são os mais evidenciados 

no luto parental. Quando perdem um filho, os pais sentem-se responsáveis e a sua identidade fica 

severamente afetada (Gonçalves, 2014). 

 
Estes pais relatam ainda uma grande sensação de impotência, por não terem sido capazes de 

prevenir ou impedir a morte do filho (Gonçalves, 2014). 

 
No entanto, se por um lado os pais se sentem culpados, por outro lado podem manifestar uma 

necessidade de responsabilizar alguém pela morte do filho, nomeadamente a religião, o cônjuge 

ou os profissionais de saúde que providenciaram os cuidados de saúde à criança antes desta falecer 

(Gonçalves, 2014). 

 
A morte de um filho pode não só trazer a perda da identidade dos pais, com também o sentimento 

de um futuro sem mais expectativas, sonhos e esperanças (Sanders, 1998). De facto, vários estudos 

realizados têm vindo a demonstrar que os pais em luto manifestam uma dor mais acentuada que 

outros adultos perante a morte de uma pessoa significativa como o cônjuge ou os seus próprios 

pais, revelando um luto profundo que tende a persistir ao longo dos anos, podendo até intensificar- 

se com a passagem do tempo e através de manifestações patológicas. Outros estudos têm também 

demonstrado uma relação positiva entre o luto parental e morbilidade e mortalidade, verificando- 

se um risco acrescido de distúrbios psicológicos como ansiedade, depressão e ideação suicida; 

adoção de comportamentos de risco para a saúde como abuso de álcool e drogas; levando a um 

consequente aumento da utilização dos serviços de saúde (Franco, 2014). 
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Assim, os pais que perderam um filho apresentam um risco acrescido de apresentar complicações 

ao longo do seu processo de luto, sendo por isso crucial existir uma abordagem adequada às ne- 

cessidades destes. 

 

1.3 Processo de luto nos irmãos 
 

Tal como nos adultos, as crianças vivenciam um ciclo de luto, ciclo esse que não é rígido. Cada 

criança vive com uma intensidade, com uma demora e ritmos próprios (APAV, 2012). 

 
A vivência do luto pela criança e adolescente não é necessariamente igual à do adulto, pelo que 

nem sempre beneficiam do mesmo tipo de ajuda. A prestação de cuidados em contexto pediátrico 

implica por si só que o enfermeiro detenha um complexo domínio de capacidades comunicacio- 

nais, relacionais e cognitivas, que lhe permitam uma interação positiva com a criança/adolescente. 

A criança / adolescente quando confrontada com a morte de alguém significativo, como a de um 

irmão, tem que lidar com um misto de sentimentos e de emoções até então provavelmente desco- 

nhecidos – o denominado processo de luto (Ramos, 2015). 

 
A experiência de perder um irmão na infância ou adolescência traz sempre repercussões e pode 

continuar a se refletir ao longo de sua vida. Assim, e apesar de ser ainda um tema difícil e tabu de 

abordar, as crianças / adolescentes em luto por um irmão merecem uma atenção especial. 

 
Este impacto tem sido pouco estudado, no entanto os estudos existentes referem que tal experi- 

ência pode ser potencialmente traumática para a criança/adolescente e os efeitos podem ser senti- 

dos durante muito tempo. Isto advém do facto destes não só terem de lidar com a sua própria dor, 

mas ao mesmo tempo com a dor dos pais e de toda a família envolvente, sendo por isso importante 

descrever quais as intervenções e o tipo de comunicação mais adequados para esta população em 

específico (Ramos, 2015). 

 
De acordo com o mesmo autor, o ciclo de luto pode ser caracterizado em 3 fases: Fase da Crise; 

Fase da Desorganização; Fase da Organização. 

 
A fase da crise tem início com a notícia da morte e é dotada por momentos de profunda tristeza. 

Esta fase é encarada por muitos autores como um teste à realidade. Daí que a criança insista em 
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fazer perguntas para obter a maior informação possível, para ser capaz de acreditar no que acon- 

teceu. 

 
Segue-se a fase da desorganização, onde a perda do ente querido deixa um sentimento de vazio. 

Esta fase pode durar anos, no entanto é a fase onde é possível ver, lentamente, a criança a retomar 

a energia de uma vida ativa, redefinindo estratégias e encontrando novas perspectivas de futuro. 

 
Por último, na fase de organização, a saudade é transformada numa memória saudável. O pensar 

na pessoa amada começa a fazer parte de um passado importante, feliz, uma parte decisiva da sua 

história e identidade (APAV, 2012). 

 
A forma como a criança vivencia o luto e encara a morte de um ente querido, nomeadamente de 

um irmão, varia de acordo com a idade, personalidade, estado de desenvolvimento cognitivo e 

psicossocial, e com a cultura em que está inserida (Machado, 2006, cit por Hockenberry & Wilson, 

2014). Desta forma, parece-nos importante esclarecer quais as diferenças existentes na forma com 

as crianças lidam com o processo de luto. 

 
1.3.1 Faixa etária 5-10 anos 

 

Até aos 3 anos de idade não existe a percepção da morte, uma vez que a criança vive no “mundo 

do imediato”, e desta forma não consegue distinguir a ausência temporária de uma figura signifi- 

cativa de uma ausência definitiva, morte (Pedro et al., 2010 cit por Hockenberry & Wilson, 2014). 

 
No entanto, em idade pré-escolar a criança vivencia a perda como uma fase de grande tristeza, 

uma vez que é a emoção que lhe é transmitida pelos adultos, mas mesmo assim não a reconhecem 

a morte como algo irreversível. A incapacidade de lidar com a irreversibilidade da morte faz com 

que as fantasias de estar com o irmão que perderam não sejam apenas um desejo, mas uma possi- 

bilidade consciente (Pedro et al., 2010 cit por Hockenberry & Wilson, 2014). 

 
Entre os cinco e os nove anos a criança já tem percepção da morte como algo irreversível. Aos 

seis anos existe uma personificação da morte, sendo frequente achar que a morte se teria evitado 

através de boas ações (Pedro et al., 2010 cit por Hockenberry & Wilson, 2014). 
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Dos nove anos de idade até a transição para a adolescência, interiorizam a morte como um fenó- 

meno universal, irreversível e comum a todos os seres vivos (Machado, 2006, cit por Hockenberry 

& Wilson, 2014). 
 
 

No entanto, independentemente da idade e do nível de percepção da morte em que a criança se 

encontra, esta sofre uma grande perda a nível afetivo e emocional. Para além da perda do real, todo 

o universo da criança fica destruído em especial nos casos em que o outro era um modelo para a 

construção da sua personalidade (Pedro et al., 2010). 

 
Desta forma, podemos entender que a morte das pessoas mais próximas da criança gera um sen- 

timento de desproteção, não só pela perda, mas também pelas mudanças no quotidiano e na dinâ- 

mica familiar e muitas vezes por falta de amparo, uma vez que a família ainda se está a reorgani- 

zar. 

 
1.3.2 Fase da Adolescência 

 

A adolescência é, atualmente, entendida como uma etapa de desenvolvimento marcada por inten- 

sas mudanças, tanto a nível físico, como a nível cognitivo e social. Considera-se que se inicia por 

volta dos 10 anos de idade e termina pelos 18 anos. Esta está determinada culturalmente. Apesar 

do aspeto biológico deste fenómeno, as transformações psíquicas são profundamente influenciadas 

pelo ambiente social e cultural em que o adolescente se encontra inserido (Ribeiro, 2011). 

 
Hoje, para alguns autores, a adolescência é considerada um período em que, após momentos de 

maturação diversificados, os jovens constroem a sua identidade, os seus pontos de referência. 

Desta forma, os adolescentes assim como a criança, manifestam o luto como resposta à quebra de 

um vínculo afetivo. O vínculo tem um valor de sobrevivência, em que a perda é percebida como 

desamparo, podendo desencadear uma forte ansiedade de separação e inclusive o pânico 

(Domingos & Maluf, 2003). 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento, a relação do adolescente com a morte e suas reações à 

perda de um ente querido são peculiares, especialmente porque são moduladas pela fase de desen- 

volvimento da identidade em que ele se encontra (Domingos & Maluf, 2003). 
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Considerando que a adolescência é um fator de risco para o luto, verifica-se que, à semelhança do 

que acontece na sociedade, a família tem um papel de fonte de suporte para o adolescente. 
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2. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM FACILITADORAS DO PROCESSO DE PERDA 

E LUTO DE UMA CRIANÇA 

2.1 Intervenções de enfermagem na comunicação de Más Notícias 
 

Segundo Vale (2004), “Má Notícia é qualquer facto ou informação que altere, de forma negativa, 

o bem-estar, qualidade, estilo de vida, equilíbrio psicossocial e o curso de vida da criança e da 

respetiva família”. 

 
A comunicação desta desencadeia uma alteração cognitiva, comportamental e emocional nas 

pessoas que a recebem e persiste durante um período de tempo variável de indivíduo para indiví- 

duo. 

 
Cada criança/adolescente/família reage de forma diferente à comunicação de uma má notícia, 

por isso é indispensável que os enfermeiros possuam conhecimentos sobre o processo e contexto 

de transmissão e perceber as necessidades de cada família. 

 
Durante a comunicação de uma má notícia, devemos ter em atenção os seguintes factores: ambi- 

ente físico, a comunicação verbal e não verbal (Vale, 2004). De seguida, iremos enumerar as in- 

tervenções de enfermagem associadas a cada um destes fatores: 

 
2.1.1 Ambiente físico 

 

▪ Dirigir os pais/cuidadores/familiares para um espaço calmo, reservado e com privacidade, em 

que existam poucas interrupções ou interferências; 

 
▪ Os pais/cuidadores/familiares devem estar sentados confortavelmente, com os olhos ao mesmo 

nível da equipa que irá transmitir a informação; 

 
▪ Preferencialmente colocar os pais/cuidadores/familiares sentados em círculo ou em triângulo; 

 
 

▪ Não devem existir barreiras físicas, como por exemplo, uma secretária. 
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2.1.2 Comunicação Verbal 
 

▪ Preparar a família para o que poderá vir a acontecer, esclarecendo dúvidas e apoiando nas 

diversas fases de aceitação da iminente morte, não” fugindo” do assunto sempre que este 

tiver de ser abordado; 

 
▪ Utilizar linguagem direta, simples, compreensível, sem floreados ou termos médicos muito 

específicos; 

 
▪ Enfatizar as caraterísticas positivas da criança comparativamente às negativas, para incen- 

tivar o diálogo; 

 
▪ Disponibilizar a informação gradualmente, adequada à capacidade de compreensão e lite- 

racia; 

 
▪ Falar pausadamente, sem deixar de manter o contacto visual; 

 
 

▪ Prestar condolências sinceras - "Lamento muito o que aconteceu ou que está a acontecer" 

é um bom exemplo. 

 
▪ Oferecer suporte ilimitado - "Se houver algo em que possa ajudar, por favor diga”. 

 
 

▪ Respeitar o silêncio - Numa situação de luto não precisamos de preencher o silêncio dos 

pais. Fazer com que o silêncio seja um meio de conforto, o estar fisicamente presente é o 

mais importante. 

 
2.1.3 Comunicação Não Verbal 

 

▪ Durante a transmissão da uma má noticia poderá haver algum contacto físico que seja con- 

siderado oportuno na altura, como por exemplo, segurar a mão ou aconchegar; 

 
▪ Não deixar transparecer a pressão de outros afazeres do serviço, tentando sempre delegar 

as tarefas por realizar a outra pessoa durante o momento de interação com os pais; 

 
▪ Manter atitude de solicitude, compaixão e suporte. 
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Assim, é necessário termos consciência que a transmissão de uma má notícia é algo doloroso para 

os pais/restante família e que é necessário estimular a capacidade para lidar com estas situações, o 

denominado coping, privilegiando um ambiente em que a família possa exprimir os sentimentos 

(Denhup, 2017). 

 
2.2 Intervenções de enfermagem dirigidas à família 

 

Segundo Barbosa e Neto (2010), num contexto de perda, o profissional de enfermagem é quem 

está mais ligado ao processo de luto dos pais, devendo transmitir aos mesmos segurança e tranqui- 

lidade e deverá basear-se em três níveis: apoio, aconselhamento e terapêutica. Relativamente ao 

apoio, a ajuda dos familiares e amigos é geralmente suficiente, no entanto quando não o é, o pro- 

fissional de saúde deve providenciar informação sobre o processo de luto e recursos disponíveis 

na instituição. Em termos de aconselhamento, o profissional de saúde deverá direcionar a família, 

quando esta necessita de um apoio mais formal, para um psicólogo ou terapeuta. No caso do acon- 

selhamento e terapêutica tem-se procura-se assistir os pais que necessitam de uma intervenção 

mais especializada, com a ajuda de equipas multidisciplinares na área da saúde mental. 

 
Para Morrow (2020), são várias as possíveis intervenções de enfermagem direcionadas para a 

família: 

 
▪ Avaliar e atender as necessidades de suporte dos familiares (emocionais, informativas e 

práticas); 

▪ Permitir a expressão e validação de sentimentos; 

▪ Promover formas de mobilização de outros membros da família, para tentar diminuir a 

carga emocional; 

▪ Avaliar e atender as necessidades de suporte dos familiares (emocionais, informativas e 

práticas); 

▪ Respeitar a religião e crenças de cada família (rituais e outros costumes de lidar com a 

morte e de cuidados pós-morte); 

▪ Promover a construção de memórias positivas, por exemplo o recurso a uma Memory Box 

(Scapin et al., 2015); 

▪ Informar sobre o processo de luto, as suas fases e características; 

▪ Assegurar os papéis de cada membro da família no luto; 

▪ Promover coping efetivo. 
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Segundo a CIPE (2015, p.54), coping (estratégias para enfrentar problemas) 
 
 

"é um tipo de adaptação com características específicas: disposição para gerir o 

stress, que constitui um desafio aos recursos que o indivíduo tem para satisfazer as 

exigências da vida e padrões de papel auto protetores que o defendam contra ameaças 

subjacentes que são percebidas como ameaçadoras de uma auto-estima positiva; 

acompanhado por um sentimento de controlo, diminuição do stress, verbalização da 

aceitação da situação, aumento do conforto psicológico" 

 
Deste modo, o coping estabelece um conjunto de tarefas/estratégias de adaptação, que se referem 

ao conjunto de pensamentos e ações que um indivíduo utiliza para lidar com situações que origi- 

nam stress a fim de controlar e diminuir o impacto sobre o seu bem-estar físico e psicológico. 

 
2.2.1 Caixa de memórias positivas 

 

A caixa de memórias positivas - Memory Box, é uma caixa muito utilizada noutros países, como 

Inglaterra e França, e estudos revelam que esta ajuda efetivamente na expressão e na validação dos 

sentimentos durante o luto e é parte de um ritual de passagem para a fase de aceitação (Scapin et 

al., 2015). Os pais/familiares, após a oferta, ficam totalmente responsáveis pelo destino desta (esta 

pode acompanhar a criança ou então guardá-la como memória póstuma), devendo o enfermeiro 

respeitar cada uma das decisões e ter em mente que cada pai/familiar tem a sua maneira única de 

lidar com o processo de luto. 

 
Este tipo de caixa habitualmente contém: 

 
▪ Objetos pessoais utilizados na incubadora/cama do bebé/criança (ex: polvinho, boneco); 

▪ Câmara fotográfica descartável; 

▪ Moldura para colocar foto do bebé/criança; 

▪ Tesoura e caixa para cortar e guardar pedaço de cabelo da criança (se aplicável); 

▪ Kit com gesso para impressão do pé/mão do bebé/criança; 

▪ Cartão com contatos de profissionais para apoio psicológico. 
 
 

No entanto, os pais e os familiares podem colocar o que acharem mais importante, como a 

primeira roupinha/manta do bebé ou objeto pessoal da criança; a primeira ecografia ou o primeiro 

desenho da criança, entre outros objetos (Sands, 2021). 
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2.3 Intervenções dirigidas à criança e adolescente 
 

Os enfermeiros são os profissionais de saúde mais próximos da criança e da família e estão numa 

posição única para identificar famílias com crianças ou jovens que sofrem de uma perda e que 

precisam de ajuda e intervenções específicas. 

 
Segundo Rodrigues (2019), recomenda-se precaução nas intervenções dirigidas à criança ou ado- 

lescente, na medida em que o processo de luto é individual, multidimensional, ativo e determinado 

por inúmeros fatores de vida. 

 
Enumeram-se a seguir alguns princípios a ter em conta, reforçando-se que o processo de luto tem 

início desde o diagnóstico/reconhecimento de situação clínica grave (Öven, n.d). No momento da 

comunicação de uma má notícia ou numa situação de luto devemos ter em conta as seguintes 

intervenções direcionadas à criança/adolescente: 

 
▪ Preparar a criança/adolescente para o que poderá acontecer, se possível; 

 
 

▪ Incluir a criança/adolescente em todo o processo de luto; 
 
 

▪ Não esconder a situação da criança/adolescente (irão aperceber-se mais tarde ou mais 

cedo); 

 
▪ A pessoa a transmitir a notícia deve ser um familiar próximo e significativo, EVITAR 

QUE SEJA UM PROFISSIONAL DE SAÚDE; 

 
▪ Não mentir: o enfermeiro deve responder às questões que a criança/ adolescente nos possa 

colocar de forma sincera e clara e limitar a resposta à pergunta, nem mais, nem menos, e 

sem medo de dizer que não sabe; 

 
▪ Reconhecer a dor da criança/adolescente, tentando ajudá-los a expressar os seus sentimen- 

tos e emoções, sem os pressionar; 

 
▪ Se a criança/ adolescente está a chorar é melhor utilizar o toque (mão, abraço) e dizer algo 

como “Eu sei que dói”, ao invés de a tentar proteger da dor com distrações e brinquedos; 
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▪ Evitar os detalhes e expressões que possam gerar dúvidas, principalmente nas crianças 

mais novas; 

 
▪ Nas crianças apelar à criatividade. A atividade criativa é uma ferramenta importante para 

trabalhar a dor da perda - desenhar, escrever, realizar trabalhos manuais, brincar, ouvir 

música, etc. 

 
▪ Nos adolescentes direcioná-los para a prática de atividade física ou hobbies. 

 
 

Para as crianças que sofrem a experiência da perda de um ente querido, como um irmão, a dispo- 

nibilidade das pessoas que estão dispostas a ouvir e compreender, os pares numa situação similar, 

e as atividades que permitem enfrentar a perda, fornecem um passo importante para um processo 

de luto saudável (King & Sorensen, 1991, cit por Costa 2012). 

 
Assim, a criança necessita efetivamente de ser acompanhada para se tornar um adulto mais hu- 

mano, consciente e versátil para enfrentar as vicissitudes da vida. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO PERCURSO FORMATIVO 
 

Para a elaboração deste relatório foi necessária a realização de um Projeto de Intervenção (PI) 

guiado por uma área de interesse específica ajustada a uma linha de investigação, de forma a dar 

resposta às competências comuns do Enfermeiro Especialista, EEESIP e de Mestre. 

 
Como linha de investigação, este relatório encontra-se integrado nas “necessidades em cuidados de 

enfermagem em populações específicas” e o tema desenvolvido foi a “Perda de uma Criança & O Cui- 

dar da Família – Papel do Enfermeiro Especialista Em Saúde Infantil e Pediátrica”. 

 
Pretendeu-se realizar uma análise reflexiva sobre a prática clínica, evidenciando o desenvolvi- 

mento das competências nos diferentes campos de estágio e analisar a implementação do Projeto 

de Intervenção. 

 
Desenvolveram-se no Estágio Final competências do cuidar a criança/adolescente e família no 

processo de luto e competências científicas, técnicas e humanas que visam a comunicação de uma 

má notícia. Foi igualmente possível, desenvolver conhecimentos e identificar intervenções facili- 

tadoras para o processos do luto de uma criança; promover a melhoria da qualidade dos cuidados 

de saúde, sustentada pela prática baseada na evidência e nos referenciais éticos e deontológicos da 

enfermagem; capacitar para a governação clínica, a liderança de projetos, bem como, para a su- 

pervisão e gestão dos cuidados nos diferentes contextos da prática clínica e ainda, contribuir para 

o desenvolvimento da formação especializada (OE, 2015). 

 
3.1 Justificação do tema 

 

Os cuidados em pediatria caracterizam-se por serem extremamente técnicos, mas igualmente emo- 

cionais, em que toda a equipa multidisciplinar oferece espaço para a demonstração de emoções 

por parte da criança e respetiva família. Os cuidados de enfermagem são direcionados essencial- 

mente para a criança e para a maximização do seu bem-estar. Os serviços de pediatria têm uma 

taxa de mortalidade baixa comparativamente a outros, mas reina o sentimento de choque e ansie- 

dade quando uma criança/família perde a uma vida em contexto hospitalar. O tema da morte ‘ater- 

roriza’ as crianças/adolescentes/famílias e também os profissionais de saúde. Deste modo, é de 

extrema importância refletir e capacitar os enfermeiros para o enfrentamento duma situação de 

luto numa morte não esperada e para a realização de intervenções de enfermagem adequadas. 
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Face ao exposto e à pesquisa bibliográfica realizada, consideramos ser uma área de atuação ex- 

tremamente relevante, que trará resultados benéficos para a melhoria dos cuidados de saúde pres- 

tados às crianças/adolescentes e respetivas famílias que requerem cuidados nesta área específica. 

 
O desenvolvimento do projeto de intervenção nos diferentes locais de estágio teve como princi- 

pais objetivos: capacitar a equipa de enfermagem para a melhoria da prestação de cuidados à cri- 

ança/adolescente e família em situação de luto; identificar as intervenções de enfermagem facili- 

tadoras no processo de luto; e reconhecer a importância do cuidado, comunicação e suporte nas 

crianças/adolescentes ou pais em luto. 

 
3.2. Contextualização dos locais de estágio 

 

Os estágios foram definidos de forma a que refletissem a diversidade de experiências e o contributo 

para o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e humanas, para o planeamento, 

execução e gestão dos cuidados de enfermagem especializados. 

 
O Estágio Final foi dividido em 3 módulos de estágios: o primeiro realizado no período de 16 de 

Novembro de 2020 a 5 de Janeiro de 2021 em contexto de Consulta Externa de Pediatria, num 

total de 112 horas; o segundo estágio entre 11 de Janeiro a 27 de Fevereiro de 2021, na Unidade 

de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos (UCINP), representando 112 horas; e o terceiro 

estágio, na Urgência Pediátrica, que teve início a 1 de Março e o seu terminus a 1 Abril de 2021, 

correspondendo igualmente a 112 horas. 

 
O presente capítulo, pretende apresentar os locais de estágio e as atividades desenvolvidas, en- 

quadradas na área de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (ESIP) e na linha de investigação 

integrada no projeto. Posto isso, iremos caracterizar de forma breve e sucinta os locais de estágio. 

 
3.2.1 Consulta Externa de Pediatria 

 

O acesso à consulta externa faz-se através de referenciação direta. Estão disponíveis consultas 

nas áreas de pediatria geral, doenças respiratórias, neonatologia, desenvolvimento, obesidade, nu- 

trição, neuropediatria, nefrologia e diabetes infanto-juvenil. 
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Esta presta cuidados de saúde diferenciados em regime de ambulatório a crianças e jovens até 

aos 18 anos, podendo-se prolongar em casos de crianças com défice de desenvolvimento psico- 

motor. Tem como missão prestar cuidados de saúde de elevada qualidade aos utentes da área ge- 

ográfica onde se insere, contribuindo para a melhoria do estado de saúde da população infanto- 

juvenil do concelho e para a promoção de ganhos em saúde. 

 
A equipa multidisciplinar é constituída por sete enfermeiros, dos quais dois são especialistas em 

Enfermagem de Saúde Comunitária, três em EEESIP e dois são generalistas. 

 
Esta unidade abraça vários projetos que têm um impacto positivo na melhoria dos cuidados à 

população do concelho, entre eles a Saúde Escolar, o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco 

(NACJR) e a Prevenção e Promoção da Saúde, cuja finalidade é sensibilizar a população para 

adotar estilos de vida saudáveis, através da literacia para saúde, assim como rastreios organizados 

pela equipa multi- disciplinar em parceria com algumas entidades do concelho. 

 
3.2.2 Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos 

 

Como foi referido anteriormente, o período de 18 semanas relativo ao Estágio final foi divido em 

três módulos, correspondendo cada um deles a um momento de estágio diferente. O estágio na 

UCINP teve uma duração de seis semanas. 

 
Integrado no Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica, a UCINP presta assistência 

direta à população neonatal residente no distrito e é considerada uma unidade de referência neo- 

natal em todo o país. Uma unidade altamente competente, que se encontra apta a receber Recém- 

Nascidos (RN) (grandes prematuros, prematuros e de termo) com patologia neonatal que necessi- 

tam de cuidados altamente diferenciados e especializados, quer em termos técnicos, como huma- 

nos. Quando estáveis, estes são transferidos para a unidade de cuidados intermédios, berçário, 

internamento de pediatria ou outras unidades hospitalares neonatais e pediátricas. A UCINP é um 

serviço particularmente pequeno, mas com um espaço físico acolhedor e abrange a unidade de 

cuidados intensivos neonatais e pediátricos. É constituída por 12 vagas de intensivos neonatais, 

duas vagas de intensivos pediátricos e seis vagas no berçário, para onde são transferidos os neo- 

natos estáveis e prestes a ter alta. Este serviço integra ainda, a equipa de Transporte Inter-Hospi- 

talar Neonatal e Pediátrico, constituída por um médico e um enfermeiro EEESIP. 
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A UCIN compreende uma equipa multidisciplinar constituída por enfermeiros, médicos, assis- 

tentes operacionais, administrativos e uma psicóloga, cuja intervenção visa a majoração da saúde 

dos neonatos, prematuros ou de termo, internados e das suas famílias. Importa salientar, que esta 

unidade é acreditada pelo Programa de Cuidados Centrados no Desenvolvimento NIDCAP® 

(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), o qual visa reduzir, ao 

máximo, o impacto negativo do ambiente da UCIN no bebé, fora do útero materno (Santos, 2011). 

 
A admissão no serviço de UCIN, é feita predominantemente através do bloco de partos, contudo 

são também admitidos RN transferidos do serviço de obstetrícia, urgência pediátrica, e outras uni- 

dades de saúde locais, com patologia médica, que necessitem de intervenção clínica urgente e 

emergente. Relativamente aos neonatos com patologia do foro cirúrgico, estes são estabilizados 

na UCIN e assim que possível transferidos para as unidades hospitalares de referência. 

 
O método de trabalho instituído neste serviço é o individual, com base no conceito enfermeiro 

responsável o que implica a atribuição de um ou mais RN por enfermeiro. 

 
3.2.3 Serviço de Urgência de Pediatria 

 

A Urgência de Pediatria tem como missão cuidar com qualidade e eficiência todos os lactentes, 

crianças e adolescentes, dos 0 dias aos 17 anos e 364 dias de idade, que se encontrem em estado 

crítico ou com patologia médico-cirúrgica associada. 

 
Este serviço, tal como todos os outros, sofreu alterações devido à pandemia atual provocada pelo 

vírus SARS-CoV-2, com a divisão em duas áreas: suspeita de infeção (contentor externo) e não 

respiratórios (circuito normal). 

 
No circuito normal, existe uma sala de reanimação com todos os equipamentos necessários, uma 

unidade de internamento de curta duração com 4 camas (anteriormente com 6 camas, mas devido 

ao contexto de pandemia foram reduzidas), uma sala de pequena cirurgia, uma sala de colheitas e 

procedimentos. No centro do serviço encontra-se um espaço dedicado à equipa de enfermagem, 

proporcionando assim uma melhor visualização e vigilância dos doentes. Dispõe, ainda, de zonas 

de apoio (sala dos médicos; gabinetes individuais, destinados ao Diretor de Serviço, ao Enfermeiro 

Chefe e à funcionária administrativa; salas de armazenamento de materiais e equipamentos diver- 
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sos; copa de apoio aos profissionais e casa de banho para os profissionais). Já no circuito de res- 

piratórios, apoiado por contentores exteriores, existem cubículos devidamente equipados para aco- 

lher crianças com sintomatologia associada à infeção por SARS-Cov-2. Ambos os circuitos dis- 

põem de uma triagem diferenciada. 

 
Os elementos da equipa de enfermagem encontram-se divididos por equipas, sendo cada uma 

delas composta por seis enfermeiros incluindo o chefe de equipa, habitualmente especialista em 

ESIP. 

 
Relativamente ao método de trabalho, este é, à semelhança de outras urgências pediátricas, o 

método individual, sendo que cada enfermeiro fica responsável pela criança a quem está a prestar 

cuidados, mas a maior parte das intervenções é realizada em parceria com a equipa multidiscipli- 

nar. 

 
De salientar, que o serviço está munido de equipamento e profissionais de saúde especializados 

e direcionados à área de pediatria, com o intuito de dar resposta às necessidades dos lactentes, 

crianças/adolescentes e respetivas famílias. 

 
3.3 Projeto de intervenção 

 

Um dos requisitos para a atribuição do título de enfermeiro especialista pela ordem dos enfermei- 

ros e a aquisição do grau de mestre é a realização de um Projeto de Intervenção, pelo que proce- 

demos à realização do mesmo, integrado do presente Relatório Final, que começou a ser esboçado, 

consolidado e desenvolvido ao longo do Estágio Final. Para tal, em muito contribuíram a pesquisa 

bibliográfica em bases de dados científicas certificadas e reuniões com as enfermeiras chefe de 

cada serviço, enfermeiras orientadoras de estágio e restantes elementos das equipas de enferma- 

gem, para levantar as necessidades existentes nos serviços acerca da problemática escolhida. 

 
A revisão bibliográfica e a pesquisa na evidência científica, foram uma constante ao longo deste 

percurso, pois tornou as tomadas de decisão fundamentadas, no sentido de mantermos um papel 

dinamizador na melhoria dos cuidados de enfermagem que são providenciados diariamente. Esta 

intervenção surge da necessidade do contínuo aperfeiçoamento de competências teóricas, indis- 

pensável numa intervenção prática com qualidade, tornando-se por isso “prioritário a atualização 

de conhecimentos por parte dos enfermeiros, de forma a desenvolver uma prática profissional cada 
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vez mais complexa, especializada e exigente, permitindo à população obter cuidados de enferma- 

gem personalizados face às necessidades da pessoa, família e comunidade” (Fonseca, 2015, p. 1). 

 
O desenvolvimento do Projeto de Intervenção, foi realizado através da metodologia de projeto, 

enquadrado na linha de investigação “necessidades de cuidados de enfermagem em populações 

específicas”, contextualizando-o em redor do tema do cuidar da família numa situação de luto ou 

má notícia. Este tema desde o início obteve grande interesse e motivação, e visou contribuir para 

a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, direcionados à criança/adolescente e fa- 

mília, de forma a contribuir para o progresso da disciplina de enfermagem e desenvolvimento de 

competências especializadas. 

 
O objetivo deste projeto passa por solucionar um problema identificado, sendo que a metodologia 

utilizada ponte entre a teoria e a prática, uma vez que o suporte exigido é de cariz teórico e através 

deste, procede-se à aplicação prática do projeto (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

 
Para a sua elaboração é exigido o cumprimento das diversas etapas de desenvolvimento que 

abrangem: o diagnóstico de situação, planificação de atividades, meios e estratégias, execução das 

atividades planeadas, avaliação e divulgação dos resultados obtidos (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010). Também é de ressalvar, que o planeamento das atividades deve estar voltado para o futuro, 

deve ser um processo permanente, contínuo e dinâmico, com racionalidade nas tomadas de decisão 

e com várias alternativas no decurso da ação. 

 
Um dos requisitos para a atribuição do título de enfermeiro especialista pela ordem dos enfer- 

meiros e a aquisição do grau de mestre é a realização de um Projeto de Intervenção, pelo que 

procedemos à realização do mesmo, integrado do presente Relatório Final, que começou a ser 

esboçado, consolidado e desenvolvido ao longo do Estágio Final. Para tal, em muito contribuíram 

a pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas certificadas e reuniões com as enfermeiras 

chefe de cada serviço, enfermeiras orientadoras de estágio e restantes elementos das equipas de 

enfermagem, para levantar as necessidades existentes nos serviços acerca da problemática esco- 

lhida. 

 
A revisão bibliográfica e a pesquisa na evidência científica, foram uma constante ao longo deste 

percurso, pois tornou as tomadas de decisão fundamentadas, no sentido de mantermos um papel 

dinamizador na melhoria dos cuidados de enfermagem que são providenciados diariamente. Esta 
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intervenção surge da necessidade do contínuo aperfeiçoamento de competências teóricas, indis- 

pensável numa intervenção prática com qualidade, tornando-se por isso “prioritário a atualização 

de conhecimentos por parte dos enfermeiros, de forma a desenvolver uma prática profissional cada 

vez mais complexa, especializada e exigente, permitindo à população obter cuidados de enferma- 

gem personalizados face às necessidades da pessoa, família e comunidade” (Fonseca, 2015, p. 1). 

 
O desenvolvimento do Projeto de Intervenção, foi através da metodologia de projeto, enquadrado 

na linha de investigação “necessidades de cuidados de enfermagem em populações específicas”, 

contextualizando-o em redor do tema do cuidar da família numa situação de luto ou má notícia. 

Este tema desde o início obteve grande interesse e motivação, e visou contribuir para a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde, direcionados à criança/adolescente e família, de 

forma a contribuir para o progresso da disciplina de enfermagem e desenvolvimento de competên- 

cias especializadas. 

 
Como referido previamente, recorremos à metodologia de projeto para desenvolver o presente 

projeto, pois o objetivo desta é solucionar um problema identificado. Esta metodologia faz a ponte 

entre a teoria e a prática, uma vez que o suporte exigido é de cariz teórico e através deste, procede- 

se à aplicação prática do projeto (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

 
Para a sua elaboração é exigido o cumprimento das diversas etapas de desenvolvimento que 

abrangem: o diagnóstico de situação, planificação de atividades, meios e estratégias, execução das 

atividades planeadas, avaliação e divulgação dos resultados obtidos (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010). Também é de ressalvar, que o planeamento das atividades deve estar voltado para o futuro, 

deve ser um processo permanente, contínuo e dinâmico, com racionalidade nas tomadas de decisão 

e com várias alternativas no decurso da ação. 

 
Para uma melhor gestão do planeamento do projeto foi elaborado um cronograma (Apêndice 7), 

que teve como objetivo ser uma linha orientadora para este relatório, no entanto sofreu ajustes ao 

longo do tempo pois dependeu de diversos fatores externos como a disponibilidade do serviço e a 

evolução da pandemia. 
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3.4 Diagnóstico de situação 

 
O tema em questão surgiu de uma pesquisa exaustiva e de inúmeras reuniões informais com os 

enfermeiros chefes, enfermeiros orientadores e equipas de enfermagem, através das quais foi pos- 

sível tomar consciência do impacto que tem na qualidade dos cuidados de saúde prestados à po- 

pulação pediátrica. Partindo desta análise, foi identificado o problema, que justificou a escolha do 

tema, tornando-se assim, evidente a necessidade de intervenção. Da análise das conversas infor- 

mais, foi possível constatar que: 

 
▪ Todos os elementos das equipas sentiam necessidade de falar sobre o tema e consideraram 

vantajosa a implementação do Projeto de Intervenção; 

▪ As equipas estavam motivadas para receberem formação sobre o tema; 

▪ Abertura por parte da chefia dos serviços para o desenvolvimento do projeto de intervenção; 
 
 

Como instrumento de análise utilizámos a análise SWOT (Strenghts, Weakness,Opportunities 

and Threats), uma vez que esta é adequada para recolher informação pertinente para o diagnós- 

tico de situação, e é valiosa como ponto de partida para a consciencialização por parte da equipa 

acerca das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas com o tema. A análise 

SWOT permitiu-nos concluir que é necessário fomentar e potenciar a realização de intervenções 

de enfermagem com foco no processo de luto e na comunicação de más notícias. 
 

Quadro 1: Análise SWOT 
S 

Forças 

 
 

W 

Fraquezas 

 
 

O 

Oportunidades 

 
 

T 

Ameaças 

• Receptividade das che- 

fias; 

• Equipas de enfermagem 

motivadas e interessadas 

na temática; 

• Equipas de enfermagem 

altamente especializadas 

na área da saúde infantil e 

pediátrica. 

• Tema de difícil aborda- 

gem; 

• Conhecimento reduzido 

por parte da equipa de en- 

fermagem; 

• Poucos estudos disponí- 

veis e realizados; 

• Capacitação da 

equipa sobre a temá- 

tica; 

• Intervenções de en- 

fermagem facilitadoras 

(Memory Box, Comu- 

nicação de más notí- 

cias; intervenções dire- 

cionadas para a Famí- 

lia e Crianca/adoles- 

cente). 

• Falta de tempo para a rea- 

lização da formação em ser- 

viço, sobrecarga laboral; 

• Espaços físicos inapropria- 

dos;
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 De acordo com esta análise SWOT identificou-se o seguinte problema: necessidade de 

formação e capacitação da equipa de enfermagem, no âmbito das intervenções realizadas à 

criança/adolescente/família em situação de luto e comunicação de más notícias. 

Segundo Ruivo, Ferrito e Nunes (2010), a definição de objetivos é essencial à descrição do 

problema identificado e para isso sendo imperiosa a realização do projeto de intervenção. 

Assim, foi possível determinar os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral: 
 
 

▪ Reconhecer a importância do enfermeiro especialista no processo de luto em pediatria. 
 
 

Objetivos específicos: 
 
 

▪ Capacitar a equipa de enfermagem para a melhoria da prestação de cuidados à criança/ado- 

lescente e família; 

 
▪ Identificar as intervenções de enfermagem facilitadoras no processo de luto; 

 
 

▪ Reconhecer a importância do cuidado, comunicação e suporte nas crianças/adolescentes 

ou pais em luto. 

 
3.5. Planeamento do projeto 

 

Após terem sido descritos os objetivos deste projeto é essencial dar consistência ao mesmo, através 

da elaboração de um plano de ação. Segundo Hungler e Beck (2001) citado por Ruivo, Ferrito e 

Nunes (2010), esta fase caracteriza-se pela organização necessária de forma a proceder-se à reali- 

zação do projeto de intervenção. 

 
Desta forma, foi construído um plano de ação (Quadro 2) com o objetivo de delinear atividades 

que procuraram dar resposta às necessidades levantadas. 
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Quadro 2 - Planeamento do projeto de intervenção 
 

 

Consulta Externa de Pediatria/UCINP/ Urgência Pediátrica 
 

Objetivo Geral: Reconhecer a Importância do Enfermeiro Especialista no Processo de Luto em 
Pediatria 

 

Objetivos específicos Atividades a desenvolver Recursos Indicadores 
 

Capacitar a equipa de enferma- 

gem para a melhoria da presta- 

 
Revisão da literatura so- 
bre o processo de luto e 
como comunica uma má 

Humanos Materiais 
 
 

Bases de dados 

de Avaliação 
 
 
 

Adesão da 

ção de cuidados à criança/ado- 

lescente e família em situação 

de luto; 

 
Identificar as intervenções de 

enfermagem facilitadoras no 

processo de luto; 

 
Reconhecer a importância do 

cuidado, comunicação e su- 

porte nas crianças/adolescentes 

ou pais em luto. 

notícia; 
 

Realização de Sessão de 
Formação em Serviço 
sobre o tema; 

 
Implementação da Me- 
mory Box; 

 
Organização do espaço 
físico dos serviços; 

 
Elaboração de normas/ 
protocolos nos serviços; 

Enfermeira 
Chefe 

 
Docente 

 
Discente 

 
Equipa de En- 
fermagem 

eletrónicas; 
 

Artigo e reco- 
mendações; 

 
Computador 
com plataforma 
Zoom. 

 
Caixa de ma- 
deira; 

 
Máquinas foto- 
gráfica descartá- 
veis; 

 
Molduras; 

Tesoura; 

equipa de En- 
fermagem à 
Sessão de 
Formação: 

 
Implementa- 
ção da Me- 
mory Box 

  Kit com Gesso;  
 
 

3.6. Execução do projeto 
 

A fase de execução da metodologia de projeto, visa aplicar na prática tudo o que foi anteriormente 

planeado. Segundo Ruivo, Ferrito e Nunes (2010) é extremamente importante, nesta fase, a parti- 

cipação ativa de quem delineou o projeto, no sentido de manter todos os participantes motivados, 

na procura ativa de dados, informações e documentos que contribuam para a resolução do respe- 

tivo problema (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

 
Através da realização das sessões de formação em serviço, visamos atender as necessidades le- 

vantadas pelas equipas de enfermagem, de forma a colmatar as lacunas que existiam sobre a temá- 

tica. 

 
Estas sessões foram elaboradas através de vários Power Points, que após a colaboração e revisão 

por parte das Enfermeiras Chefes, Enfermeiras orientadoras e Professora Orientadora, tiveram  
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parecer positivo para a sua realização nos diferentes serviços. 

A sua realização foi através da Plataforma Zoom devido ao contexto atual pandémico e decorre- 

ram sem intercorrências, excetuando em alguns momentos problemas de conexão à internet do 

hospital. 

 
Durante a sessão e após esta (na discussão) foi denotado e verbalizado um profundo agradeci- 

mento por parte da equipa de enfermagem, pois referiram que há muito tempo que ansiavam por 

esclarecimentos acerca desta temática e que para eles foi benéfico e recompensador terem partici- 

pado nesta formação. Também acabou por ser um momento de partilha de experiências de perdas 

na pediatria que sofreram ao longo do seu percurso profissional e de como lidaram com isso. 

 
Deste modo, e após testemunhos credíveis e emocionantes das equipas de enfermagem dos três 

estágios, acreditamos que esta problemática é extremamente importante e pertinente. 

 
3.7 Análise das atividades desenvolvidas 

 

Apesar de termos tido um percurso de estágios bastante difícil devido ao contexto atual de pande- mia, 

abraçamos as oportunidades cientes das dificuldades, com o objetivo de promover alterações que 

tenham um reflexo positivo nos cuidados prestados às nossas crianças/adolescentes e famílias, 

possibilitando-nos ainda, o desenvolvimento de competências como EEESIP. 

 
No módulo I, do estágio final, desenvolveu-se um plano de cuidados personalizado e adequado às 

necessidades individuais cada criança e respetiva família. Neste mesmo contexto, pudemos 

acompanhar as consultas de vigilância de saúde infantil, seguindo as orientações do Programa 

Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), através das quais procuramos sempre “promover o 

crescimento e desenvolvimento infantil” (OE, 2018, p. 19194). 

 
Neste módulo, e após uma discussão com os enfermeiros que exercem funções no serviço de 

Consulta Externa de Pediatria, foi denotado que estes sentem dificuldade no lidar com a família 

durante e após a comunicação de uma má notícia, e por isso foi realizada uma sessão de formação em 

serviço para identificar quais as intervenções de enfermagem inerentes a esta problemática. 

 
Tivemos ainda, a oportunidade de elaborar um folheto informativo sobre a febre em idade pe- 

diátrica para entregar aos pais durante as consultas. Apesar de não ir de encontro com o tema 

proposto, foi uma lacuna parental observada durante o estágio e que achamos pertinente enquanto
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EEESIP colmatar. Ambas as atividades desenvolvidas foram muito benéficas, transformando-se 

em momentos de reflexão e partilha, no sentido de fomentar o conhecimento e consequentemente 

contribuir para a literacia em saúde. 

 
No módulo II do estágio final, podemos direcionar os nossos cuidados aos RN entre as 24 e as 

40 semanas, em situação clínica instável e que necessitavam de cuidados específicos, exigindo 

minuciosidade, de modo a não agravar o seu estado. A par do planeamento e colaboração na pres- 

tação de cuidados, podemos desenvolver várias atividades, que vão ao encontro das competências 

de EEESIP. Entre elas, diagnosticar o mais precocemente possível as situações de instabilidade 

hemodinâmica, que coloquem em risco a vida do neonato, adequar os cuidados prestados à filoso- 

fia existente no serviço, o NIDCAP®, prestar cuidados individualizados e centrados no desenvol- 

vimento do RN e respetiva família, minimizar o impacto negativo do ambiente da UCIN no RN 

(Santos, 2011). 

 
Durante este estágio, foi-nos proposta a realização de uma sessão de formação em serviço. Esta 

proposta surgiu após uma discussão com a Enfermeira Orientadora e a equipa sobre o meu tema, 

tendo sido concluído que seria extremamente pertinente abordá-lo de forma amplificada para toda 

a equipa. 

 
De facto, a formação desenvolveu-se de forma extraordinária, em que todos os elementos da 

equipa participaram e expuseram os seus testemunhos quanto a situações de luto que tinham ex- 

perienciado e de que forma isso os tinha afetado. Esta atividade foi enriquecedora para todos en- 

quanto enfermeiros e colegas e denotou que este é um problema que deve ser debatido com mais 

frequência. Também existiu interesse por parte da equipa em implementar no serviço a Memory 

Box para oferecer aos pais em situação de perda do seu filho na UCINP. 

 
Relativamente ao módulo III do estágio final, este foi enquadrado num contexto de urgência de 

pediatria. Foi-nos possível ressalvar a ausência de normas/protocolos de serviço sobre como co- 

municar uma má noticia e, também, a falta de conhecimento por parte da equipa sobre a temática, 

tendo nos sido reportado situações de comunicação de más notícias que não se concretizaram da 

melhor forma derivado a diversos fatores como: inexperiência dos enfermeiros, equipa médica 

sem a sensibilidade necessária para abordar a família, ambiente físico inapropriado, entre outros. 
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Por esta razão, e após discussão com a Enfermeira-Chefe do Serviço e a enfermeira orientadora 

de estágio, preparou-se uma sessão de formação em serviço para a equipa da Urgência de Pediatria, 

de forma a abordar a comunicação de uma má notícia, a comunicação verbal e não verbal, e o 

ambiente físico. De salientar, que esta formação foi bem recebida e participada por todos. 

 
Ao longo de todos os estágios tivemos, a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o 

tema e pretendemos proporcionar momentos de partilha e reflexão com os elementos da equipa de 

enfermagem, atuando como um agente dinamizador na partilha do conhecimento. Esta pesquisa 

desencadeou um grande interesse da nossa parte, pelo que, no decorrer do estágio final realizámos 

um artigo de revisão denominado “Perda de uma criança & o cuidar da família – Intervenções de 

enfermagem facilitadoras do processo de perda e luto de uma criança” (Apêndice 6). Segundo 

(Lucas, 2020) uma revisão sistemática da literatura tem por objetivo reunir estudos publicados 

sobre o tema, avaliando-os criticamente na sua metodologia, análise dos resultados e metanálise 

quando possível. 

 
Os diferentes contextos em que decorreram os estágios foram bastante enriquecedores, permiti- 

ram mobilizar conhecimentos e enriquecer-nos enquanto futuros enfermeiros especialistas em 

ESIP. As atividades desenvolvidas ao longo dos diferentes módulos permitiram refletir sobre o 

impacto que uma situação de luto e transmissão de uma má notícia tem sobre a criança, família e 

equipa de enfermagem. 

 
3.8 Avaliação do projeto 

 

A avaliação, é uma etapa que deverá ocorrer em diversos momentos ao longo da implementação 

de um projeto e pressupõe-se que seja realizada uma avaliação intermédia e uma avaliação final 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

 
Foi-nos possível concretizar as sessões de formação em serviço, que visaram dotar dos enfermei- 

ros e contribuir para a capacitação e melhoria da prestação de cuidados na criança/adolescente/fa- 

mília em luto; e também a implementação da Memory Box na UCINP, que se encontra desde então 

a ser utilizada. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS 
 

Segundo a Porto Editora (2021), a definição de competência passa “pela qualidade de quem é 

capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções; aptidão”. 

 
Le Boterf (2003), reconhecido internacionalmente na conceptualização deste conceito, explica 

que à competência estão inerentes três dimensões: os recursos disponíveis; a ação e os resultados 

que produz; e a análise reflexiva. 

 
A análise reflexiva tem início quando os intervenientes problematizam a sua prática e adquirem 

novos conhecimentos, aptidões e atitudes que a própria prática sujeita. Assim, a reflexão tem as- 

sumido um profundo relevo na prática de enfermagem, auxiliando o processo de aprendizagem e 

incentivando o corpo de conhecimentos desta disciplina (Peixoto & Peixoto, 2016). 

 
O nosso percurso decorreu ao longo dos estágios em diferentes áreas de atuação e permitiu o 

desenvolvimento de competências comuns e específicas do EEESIP na abordagem à criança/ado- 

lescente e suas respetivas famílias, numa perspetiva centrada nas necessidades de cada indivíduo. 

 
A realização dos estágios revelou-se de extrema importância para o desenvolvimento da análise 

reflexiva, sendo este sempre baseado na evidência científica.  

 
Perante isto, e para refletirmos acerca das competências adquiridas e desenvolvidas no decorrer 

deste percurso, iremos realizar uma análise crítica dos objetivos, atividades e intervenções desen- 

volvidas nos estágios, onde adquirimos e desenvolvemos competências comuns do enfermeiro es- 

pecialistas, de EEESIP e de Mestre. 

 
4.1. Desenvolvimento de competências comuns de enfermeiros especialista 

 

A Enfermagem é a ciência e a filosofia do cuidado, pois além das ações inerentes a todas as 

profissões da área da saúde, o profissional de enfermagem realiza a gestão dos cuidados 

providenci- ados. Deste modo, a Enfermagem envolve a capacidade de utilizar uma criteriosa 

combinação de conhecimentos psicológicos, fisiológicos e culturais sobre o processo de cuidado 

e de tratamento da doença (Melo, 2016). 
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Os enfermeiros especialistas têm um grupo de competências comuns, partilhadas e aplicadas aos 

cuidados de saúde primários, secundários e terciários. Destaca-se a vertente educativa/formativa, 

orientação, aconselhamento, liderança e profunda contribuição para a evolução da profissão com 

base na investigação científica (OE, 2019). 

 
As competências comuns do enfermeiro especialista estão dispostas em quatro domínios: Res- 

ponsabilidade profissional, ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados; e 

desenvolvimento de aprendizagens profissionais. Estes serão debatidos nas alíneas seguintes. 

 
4.1.1. Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

 

O domínio da responsabilidade profissional, ética e legal requer um conhecimento sustentado 

nos pilares da disciplina. Estes conhecimentos foram estabelecidos no decorrer de todo o percurso 

académico e aprofundados durante os nossos estágios, e através de unidades curriculares como 

Ética e Direito em Enfermagem. 

 
Deste modo, a responsabilidade profissional, ética e legal diz respeito a um domínio de compe- 

tências que se traduz da mesma forma no perfil de competências comuns dos enfermeiros especi- 

alistas e no perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais. Em ambos, este domínio 

inclui duas competências, sendo estas, o desenvolvimento de uma prática profissional e ética no 

seu campo de intervenção; e a promoção de práticas de cuidados que respeitam os direitos huma- 

nos e as responsabilidades profissionais (Nunes, 2014). 

 
A tomada de decisão está igualmente interligada ao pensamento ético e deontológico, de forma 

a realizarmos uma prática de enfermagem segura. 

 
Durante os estágios, fomos de encontro a todos estes pressupostos, de forma a executar inter- 

venções ponderadas e de acordo como as necessidades de cada criança/adolescente/família. 

 
O tema abordado é sensível e tivemos ainda mais atenção quando foi necessário colher informa- 

ção e testemunhos por parte de outros enfermeiros, de forma a respeitar a ética profissional e a 

legalidade daquilo que nos foi reportado. 
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Em suma, este domínio é o reflexo dos cuidados que prestamos durante os estágios, assim como 

as atividades desenvolvidas ao longo destes. O sucesso na aquisição de competências neste domí- 

nio deveu-se às tomadas de decisão conscientes e sustentadas nos princípios éticos e deontológicos 

da disciplina de enfermagem, tendo como pilares os princípios de segurança, privacidade e digni- 

dade da criança/adolescente e respetiva família. 

 
4.1.2. Domínio da melhoria contínua da qualidade 

 

Segundo Bessant et al. (1994), citado pela Ordem dos Enfermeiros (2015), a melhoria contínua 

pode ser definida como um processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo toda 

a organização. É a busca por melhores resultados e níveis de desempenho de processos, produtos 

e atividades da organização (OE, 2015). 

 
A base da melhoria contínua é representada pelo ciclo PDCA. O PDCA ou ciclo de Deming é 

um método aplicado para o controle eficaz e confiável das atividades de uma organização, possi- 

bilitando a padronização nas informações do controle de qualidade e a menor probabilidade de 

erros nas análises ao tornar as informações mais entendíveis. É um método praticado de forma 

cíclica e ininterrupta e promove a melhoria contínua e sistemática na empresa consolidando a pa- 

dronização de práticas através do ciclo: “Plan” planear, “Do” fazer ou agir, “Check” verificar e 

“Act” agir (Freitas, 2015). 

 
No entanto, com o intuito de especificar o pretendido com cada uma destas fases e dar uma 

melhor resposta às necessidades específicas do projeto de enfermagem, a Ordem dos Enfermeiros 

(2015), propôs a adaptação deste ciclo para oito fases. sendo estes: a Identificação do problema; 

de forma a perceber e dimensionar o problema; formular objetivos iniciais, ou seja, perceber as 

causas; planear e executar as tarefas/atividades verificar os resultados; propor medidas corretivas, 

standardizar e treinar a equipa; reconhecer e partilhar o sucesso. 

 
Esta melhoria contínua, deve ser implementada pela instituição de saúde e pela própria ordem 

profissional, assumindo-se um caminho multiprofissional organizado, simbiótico e interdepen- 

dente. 

 
Em todos os contextos de estágio colaboramos na participação, concepção e concretização de 

projetos com planeamentos na área da qualidade, tendo por base os exemplos do desenvolvimento 
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de ações de formação em serviço sobre a problemática. Colaboramos ainda, no cumprimento do 

registo de informação, nos sistemas de informáticos SClínico®, BICU CARE® e ALERT®, nos 

quais, são registadas as intervenções instituídas ao recém-nascido, latente, criança, jovem e famí- 

lias de forma a contribuir para as auditorias a ser realizadas no âmbito da qualidade. 

 
No que concerne à gestão do risco em saúde, sabemos que a segurança do doente conquistou um 

lugar de destaque na esfera da saúde, reconhecida como tema fundamental na procura de processos 

mais seguros, e na minimização de danos na prestação de cuidados de saúde (Santos, 2017). 

 
Deste modo, assumimos esta responsabilidade ao longo dos estágios, reunindo esforços para a 

promoção e aplicação de medidas de prevenção de acidentes na prática de enfermagem. Estas 

medidas englobaram a prevenção de riscos a nível instituicional, preparando o posto de trabalho e 

planeando mentalmente as intervenções a realizar, de forma a prevenir riscos e a reduzir a 

probabilidade de erro humano. Um dos exemplos mais evidentes, passa pela administração tera- 

pêutica baseada nas orientações da DGS, relativamente à segurança na administração da medica- 

ção, aconselhando a utilização dos “9 certos na administração segura de medicamentos”. Além 

destas, participámos na manutenção e execução de medidas preventivas, protocoladas na preven- 

ção e controlo da infeção, particularmente o cumprimento das orientações da DGS e Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar durante o contexto de pandemia, utilizando sempre os equipamen- 

tos de proteção individuais preconizados. 

 
4.1.3. Domínio da gestão dos cuidados 

 

O enfermeiro especialista ao adotar o papel de líder, procura gerir os cuidados no âmbito da sua 

intervenção, “otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segu- 

rança e qualidade das tarefas delegadas” (OE, 2019). 

 
Durante os estágios, pudemos observar situações claras de gestão de cuidados, através da obser- 

vação das enfermeiras orientadoras que simultaneamente acumulavam funções de chefia de equipa 

e funções na gestão de cuidados. Neste contexto, não foi possível nem considerado apropriado 

orientar decisões a nível de chefia, uma vez que o tempo era limitado e é necessário um elevado 

nível de competência e conhecimento da dinâmica do serviço e da equipa, todavia tivemos a 

oportunidade de acompanhar a supervisão e delegação de tarefas e a avaliação da qualidade e 

segurança desses cuidados. 
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No percurso clínico, acabamos por ficar com enfermeiras orientadoras que eram todas elas chefes 

de equipa, sendo estas solicitadas a resolver inúmeras situações no serviço, designadamente ques- 

tões de organização do serviço, gestão de recursos humanos e materiais, orientação da equipa mul- 

tidisciplinar e equipa de enfermagem, ou mesmo na liderança da tomada de decisões numa situação 

urgente. Sendo que o chefe de equipa se encontra sobre uma enorme pressão e stress, tentamos 

cooperar da melhor forma com a enfermeira orientadora na otimização destas intervenções durante 

os turnos realizados. 

 
4.1.4. Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 

O percurso realizado permitiu uma busca pelo autoconhecimento e pela identificação dos nossos 

limites pessoais e profissionais e aquilo que ambicionávamos adquirir, tanto a nível pessoal como 

profissional. 

 
Consideramos ter percorrido um caminho de maturidade profissional extremamente importante 

no decorrer dos estágios, onde nos foi possível adquirir conhecimentos e competências como En- 

fermeiro Especialista. Podemos também assumir que se tratou de um percurso fundamental para 

conseguirmos compreender o nosso potencial na relação com o próximo, contribuindo assim para 

a melhoria dos cuidados de saúde. O facto de termos tido a oportunidade de realizar os estágios 

em contextos totalmente diferenciados e em distintos meios hospitalares, exigiu da nossa parte 

uma grande adaptação pessoal, pois continuamos a ter que exercer funções diárias no nosso posto 

de trabalho, e a conjugar as deslocações e a utilização do (escasso) tempo livre para a realização 

dos estágios, levando por vezes a uma labilidade emocional. Contudo, acreditamos que esta foi 

extremamente importante no desenvolvimento das qualidades enquanto profissionais de enferma- 

gem e também como pessoas. 

 
Durante os estágios, procuramos desenvolver uma comunicação efetiva com a criança/adoles- 

cente e família de cada doente, de modo a promover uma relação de confiança que, acima de tudo, 

beneficie o doente e a família durante a permanência no hospital até ao momento da alta. 

 
Atendendo a necessidade que os familiares têm de comunicar, de manifestar os seus medos e 

dúvidas, facilitamos em todos os momentos a verbalização de dúvidas e preocupações, esclare- 

cendo-as e utilizando esse momento para promover o coping, tendo em conta a especificidade de 

cada caso. 
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Em pediatria, devemos olhar para uma criança/ adolescente como um todo, inclusive tendo a 

percepção de que estes fazem parte de uma unidade familiar complexa e poderosa, pois maiorita- 

riamente é na família que residem os seus pilares. 

 
A descoberta de uma doença (através de uma má notícia) ou a morte de uma criança de forma 

inesperada pode originar uma crise familiar, e a forma como esta família se adapta a esta situação, 

pode afetar tudo o que está em redor, nomeadamente os cuidados d e  enfermagem. Assim, é 

fundamental abordar intervenções adequadas a este tema e dotar os profissionais de en- fermagem 

para que saibam quais são estas e de que forma podem aplicá-las no seu dia-a-dia labo- ral. 

 
A aquisição de conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de competências de EE e 

neste processo foi fundamental o enriquecimento científico através dos trabalhos académicos e 

científicos realizados ao longo deste percurso, destacando-se os ensinos clínicos, a realização de 

formações em serviço, a revisão sistemática da literatura (Apêndice 6) e o projeto de intervenção 

em enfermagem. Este progresso permitiu-nos fundamentar os processos de tomada de decisão e 

as intervenções realizadas, baseadas na “praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões 

do conhecimento” (OE, 2019, p. 4746). 

 
4.2. Desenvolvimento de competências específicas de enfermeiro especialista em en- 

fermagem de saúde infantil e pediatria 

 
O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, utiliza um modelo 

conceptual centrado na criança e família, de forma a que estes tenham os seus cuidados mais ade- 

quados. A especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica foca-se numa fase impor- 

tante da vida da criança/adolescente, a qual compreende o período do nascimento até aos 18 anos 

de idade, podendo a idade ser alargada em caso de doença crónica, incapacidade ou deficiência, 

para os 21 ou 25 anos de idade (OE, 2018). 

 

A missão do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica advém da 
parceria com a criança/adolescente e família, em qualquer contexto em que ela se encontre, de 
forma a proporcionar os melhores cuidados possíveis assim como identifica e mobiliza recursos 
de suporte à família (OE, 2018). 
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O EEESIP deve também ter conhecimentos e habilidades para antecipar e responder a situações 

de emergência; e avaliar a família e responder às suas necessidades (OE, 2018). Assim, conside- 
ramos ter refletido no nosso percurso, o supracitado, através dos diferentes estágios. 

 
Quanto às competências do enfermeiro especialista em ESIP (OE, 2018), que incidem na: assis- 

tência à criança/ adolescente e a família na maximização da sua saúde; cuidar da criança / adoles- 

cente e família nas situações de especial complexidade; prestação de cuidados específicos em res- 

posta às necessidades do ciclo de vida e do desenvolvimento da criança e do jovem, achamos que 

a oportunidade de realizar estágios em diferentes contextos, permitiu-nos aproveitar todas as vi- 

vências e com isso adquirir e desenvolver competências de acordo com estas competências. 

 
Como futuros enfermeiros especialistas em EESIP colocamos como objetivo primordial, durante 

todo o nosso percurso de académico, e em particular no decorrer dos estágios, a prestação de cui- 

dados de enfermagem com vista a alcançar a maximização da saúde da criança/adolescente e fa- 

mília. A qual abarca um estado de completo bem-estar físico, social e mental, tal como é definida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018). 

 
Desde sempre, foi preconizado que o enfermeiro deve olhar para o doente de uma forma holística 

e prestar cuidados atendendo às suas necessidades, mas quando nos referimos aos cuidados pres- 

tados à criança/adolescente e família em processo de aceitação de uma má noticia ou de luto, esta 

premissa assume especial relevo, pois deparamo-nos com crianças e famílias com um medo avas- 

salador que muitas vezes não é verbalizado, mas que é reconhecido através do olhar, realçando 

assim a importância da comunicação não verbal. De facto, é necessário desenvolver um refúgio 

interior e aprimorar a nossa capacidade pessoal de resiliência, para que nesta situação em especí- 

fico, consigamos prestar cuidados com qualidade e dar respostas adequadas às necessidades da 

criança/adolescente e respetiva família. 

 
Devemos assim utilizar uma comunicação assertiva, respeitando a cultura, crenças, religião e 

capacidade de compreensão dos pais, utilizando uma linguagem simples e concreta, sem muitos 

floreados, de forma a ser facilmente compreendida. Estas habilidades vão de encontro ao critério 

de avaliação E 1.1.2., da unidade de competência E.1.1. das competências específicas do EEESIP, 

pois consideramos ter atendido a todos estes ao longo da nossa formação prática (OE, 2018). 
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A morte em idade pediátrica é um momento, particularmente árduo em termos emocionais, para 

todos os intervenientes envolvidos no processo. Durante este percurso tivemos sempre presente o 

quão relevante este processo é, pelo que procurámos dignificar a morte e aplicámos conhecimentos 

e capacidades promotoras do processo de luto, o que vai de encontro ao critério de avaliação E 

2.1.3. da unidade de competência E 2.1. das competências de EEESIP (OE, 2018). 
 
 

Passamos por diversas experiências durante os estágios, contudo houve uma em particular que 

teve grande impacto. Esta aconteceu pós a realização formação em serviço na UCINP, em que 

existiu uma discussão sobre esta onde houve oportunidade de ouvir testemunhos de colegas que 

passaram por situações de extrema complexidade com famílias que perderam o seu neonato na 

unidade, tendo eles tido dificuldade em abordar os pais após o momento, não sabendo lidar com 

as emoções de forma correta. Sendo que ainda hoje, e durante a discussão, emocionam-se e sentem-

se culpados por nessa altura não terem prestado os melhores cuidados/intervenções por falta de 

informação/ conhecimentos, aos pais daqueles recém-nascidos. 

 
Na prestação de cuidados, tivemos sempre em consideração a importância de integrar os pais 

nesta, pelo que, procurámos sempre incluir um dos pais (dado que em contexto atual pandémico 

só um pai podia estar presente), se este assim o desejasse, na maioria dos cuidados prestados às 

crianças/adolescentes, assumindo o modelo de parceria de cuidados, onde os pais eram incentiva- 

dos a participar e colaborar nos procedimento, o que nos permitiu capacitá-los rumo à indepen- 

dência e ao bem estar da criança/jovem, indo de encontro ao critério de avaliação E 1.1.1. (OE, 

2018). 

 
No estágio da UCINP, e sempre que o estado clínico do recém-nascido o permitisse, impulsio- 

návamos os pais a fazerem contato pele a pele com o seu bebé, utilizando ao método de canguru. 

Recorremos a este método várias vezes, entre as quais, para a realização de alguns procedimentos 

dolorosos, pois este contato diminui o índice de stress e favorece o bem-estar e conforto dos neo- 

natos. Estas estratégias permitiram-nos adquirir o critério E 1.1.5., pois procurámos trabalhar em 

conjunto com a família, de forma a adotar comportamentos potenciadores de saúde (OE, 2018). 

 
Tivemos também, a oportunidade de prestar cuidados a um recém-nascido (RN), com apenas 23 

semanas e 7 dias, a realizar VAFO (ventilação de Alta Frequência Oscilatória), algo que para nós 

que nunca tivemos a experiência de uma neonatologia, foi algo bastante emocionante, pois esta 
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idade gestacional não é considerada viável para um desenvolvimento global das capacidades deste 

neonato. 

 
Segundo a Organização Mundial de saúde (2016), a prematuridade como o nascimento de um 

bebé antes das 37 semanas. Estes prematuros enquadram-se em três categorias relativamente ao 

tempo de gestação: extremamente prematuros (<28 semanas), muito prematuros (28 a <32 sema- 

nas) ou prematuros moderados (32 a <37 semanas). De acordo com a classificação de Beckwith e 

Rodning (1991) os recém-nascidos podem ser agrupados em categorias consoante o seu peso, ou 

seja, prematuros com peso inferior a 1500g são considerados prematuros de baixo peso, enquanto 

aqueles que nascem com um peso menor que 1000g são apelidados de recém-nascidos de extremo 

baixo peso. 

 
A prematuridade é globalmente indicada como a segunda causa de mortalidade em crianças com 

menos de cinco anos (OMS, 2016). Quando estes RN sobrevivem é bastante provável que desen- 

volvam algum tipo de incapacidade ao longo da sua vida, especialmente relacionada com dificul- 

dades de aprendizagem e problemas visuais e auditivos (OMS, 2016). 

 
A VAFO é uma ventilação mecânica de suporte à vida, amplamente utilizada nas Unidade de 

Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, tendo, como objetivos, o restabelecimento da função 

pulmonar, o controlo das alterações do equilíbrio ácido-base, a redução do trabalho respiratório e 

a resolução de doenças pulmonares e/ou extrapulmonares. 

 
Posto isto, foi uma experiência bastante interessante, e ao mesmo tempo assustadora, pois os 

cuidados providenciados a este neonato eram bastante minuciosos e estando ele entubado e moni- 

torizado, foi por vezes difícil gerir os momentos de higiene e conforto, colheitas de sangue e mu- 

dança da fralda. Tivemos receio que um pequeno descuido pudesse provocar uma alteração no 

estado de saúde, que se encontrava instável. No entanto, com a ajuda da enfermeira orientadora e 

da restante equipa foi possível aprender como realizar intervenções de forma adequada, monitori- 

zar devidamente o neonato e a utilizar a Ventilação de Alta Frequência Oscilatória (VAFO). 

 
No sentido de desenvolver unidade de competência E 2.1., reconhecendo situações de instabili- 

dade hemodinâmica e risco de morte (OE, 2018), procedemos à monitorização contínua das fun- 

ções vitais do recém-nascido e todos os procedimentos a eles dirigidos, eram desenvolvidos com 

o intuito de recuperação do equilíbrio hemodinâmico. A vigilância das funções vitais do RN na 
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UCINP é algo muito importante, assim como, a correção precoce de qualquer alteração identifi- 

cada. As gasimetrias capilares realizadas, permitiu-nos um melhor e adequado controlo da função 

respiratória e consequentemente hemodinâmica procedendo a ajustes dos parâmetros ventilatórios, 

pois como sabemos em neonatologia e pediatria em geral, uma alteração da função respiratória se, 

não corrigida adequadamente em tempo útil, irá desencadear um desequilíbrio do estado hemodi- 

nâmico e consequente agravamento da situação clínica do RN. Posto isto, consideramos ter ido de 

encontro aos critérios de avaliação E 2.1.1 e E 2.1.2 (OE, 2018). 

 
Durante este estágio da UCINP, foi utilizada a filosofia de cuidados NIDCAP®, que visa mini- 

mizar o impacto negativo do ambiente da UCIN no RN fora do útero materno (Santos, 2011), com 

o intuito de promover um desenvolvimento cerebral harmonioso e a inclusão dos pais nos cuidados 

ao RN. Estes cuidados têm um reflexo quase imediato na estabilidade das funções vitais do RN, 

assim como no futuro, têm benefícios na capacidade cognitiva e emocional do mesmo. Para prestar 

cuidados que fossem de encontro a esta filosofia tivemos em consideração o controlo do estímulos 

auditivos, diminuindo os ruídos externos, controlo dos estímulos visuais diminuindo os focos de 

luz e protegendo as incubadoras, controlo da dor, através de medidas não farmacológicas (sucção 

não nutritiva, administração de sacarose, contenção do RN e mudanças de posicionamentos, con- 

tato pele a pele com a mãe ou pai que neste caso em particular não foi possível devido à instabili- 

dade do RN) ou medidas farmacológicas para o alívio da dor. Esta última, monitorizada através 

da utilização da escala de dor EDIN (Echelle Douleur et D’inconfort du Nouveau-Né), escala ade- 

quada aos RN, incluindo prematuros com idade gestacional igual ou superior a 25 semanas, desde 

o nascimento até aos 3 meses de vida (Batalha, Santos & Guimarães, 2003). Posto isto, conside- 

ramos ter dado resposta à unidade de competências E 2.2., na medida em que realizámos uma 

gestão diferenciada da dor e bem-estar do RN, potencializando as suas resposta, assim como, fo- 

mos de encontro à unidade de competência E 2.4., pois potenciamos cuidados promotores de ga- 

nhos em saúde (OE, 2018). 

 
Para o EEESIP, a UCINP apresenta novos e contínuos desafios para a sua prática diária, exigindo 

o mais elevado rigor e qualidade nos cuidados prestados. A par deste, exige igualmente, versatili- 

dade para se readaptar constantemente às situações experiências, assim como, o trabalho em 

equipa, pois num todo, estes três pressupostos conduzem-nos ao êxito dos cuidados prestados às 

crianças/adolescentes e respetivas famílias. 
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Tivemos a oportunidade de providenciar cuidados a uma adolescente de 13 anos que sofreu uma 

paragem cardiorrespiratória, por um foco cardíaco não identificado, e que por ter estado em hipó- 

xia cerebral demasiado tempo, permaneceu em coma controlado para não sofrer mais lesões. Um 

caso muito complexo e emocional, tanto para a equipa da UCINP como para a família envolvida, 

em que prestamos cuidados que nos permitiu desenvolver e aplicar conhecimentos no âmbito da 

da utilização de ventiladores, na observação, vigilância e monitorização da criança/jovem venti- 

lada; na avaliação da função respiratória; na avaliação dos parâmetros ventilatórios; na configura- 

ção, interpretação e resposta de alarmes ventilatórios; na preparação, administração de fármacos 

específicos; na avaliação da dor; nos posicionamentos; e na aspiração de secreções endotraqueais. 

Estas atividades permitiram-nos desenvolver e adquirir competências no âmbito das unidades E 

1.1.; E 1.2.; E 2.1.; E 2.2.; E 2.3.; E 2.4.; e E 2.5. (OE, 2018). 

 
A par das competências técnicas, criámos uma relação terapêutica com a criança/adolescente e 

família, baseada nos princípios da comunicação assertiva e promovendo um ambiente seguro e 

acolhedor, reforçando assim, o papel do enfermeiro junto da família, e permitindo que juntos con- 

sigam ultrapassar os momentos de crise inerentes à situação clínica da adolescente. Estas inter- 

venções permitiram-nos adquirir a unidade de competência E 3.3., na medida em que pautámos 

por uma comunicação apropriada ao estádio de desenvolvimento da criança/jovem, respeitando as 

diferenças culturais (OE, 2018). 

 
Relativamente à Consulta Externa de Pediatria, foi utilizada a Escala de avaliação das competên- 

cias no desenvolvimento infantil (SGS II), o que nos permitiu identificar quais as competências, 

da criança, que se encontram alteradas ou em risco e de acordo com estas, procedeu-se à elaboração 

do plano de atuação, cujo intuito é promover um desenvolvimento saudável da criança. Este plano 

de atuação pode requerer o trabalho em parceria com diferentes profissionais, sendo eles, enfer- 

meiro, pediatra, terapeuta da fala, psicóloga ou assistente social. O que nos permitiu ir de encontro 

ao critério de avaliação E 1.1.7., uma vez que a cooperação entre profissionais, permite-nos esta- 

belecer uma rede de cuidados e recursos comunitários que dão suporte à criança/família, com ne- 

cessidade de cuidados (OE, 2018). Todo este planeamento, permitiu-nos ir de encontro aos crité- 

rios de avaliação E 2.5.1., E 2.5.3., E 2.5.4 e E 3.2.7. (OE, 2018). Permitiu-nos ainda, ir de encontro 

às unidades de competência E 1.1.6. e E 1.1.10. (OE, 2018), na medida em que era feita uma ponte 

entre a consulta externa de pediatra com os meios comunitários existentes em cada localidade. 
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Relativamente às unidades de competência E 2.1., E 3.1. e E 3.2., tivemos a oportunidade de as 

adquirir através da participação nas consultas de saúde infantil. No decorrer das consultas de vigi- 

lância de saúde infantil e juvenil, pudemos aproveitar as oportunidades para proceder à avaliação 

das crianças e respetivas famílias, de acordo com o Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. 

Estas consultas são um momento crucial para avaliar o desenvolvimento psicomotor da criança, 

de modo a promover um crescimento e desenvolvimento adequado, mas também imprescindível 

para avaliar e promover o vínculo entre o lactente e pais; realizar e reforçar ensinos relativamente 

à amamentação; esclarecer dúvidas sobre parentalidade; abordar questões de saúde e bem-estar da 

criança e família, de modo a permitir a capacitação dos pais na gestão dos cuidados de saúde e 

consequentemente obter a majoração da mesma e ensinos sobre a vacinação. Relativamente aos 

ensinos, reforçámos, aos pais, a temática de segurança, nomeadamente os acidentes domésticos, 

transporte do latente nos sistemas de retenção e os perigos de exposição da criança a medicamentos 

ou produtos tóxicos. Assim conseguimos ir de encontro aos critérios de avaliação E 1.2.7, E 1.2.8., 

E 3.1.1., E 3.1.2., E 3.1.3., E 3.2.1., E 3.2.2., E 3.2.4., E 3.2.5. e E 3.2.6. (OE, 2018). 

 
Ainda relativamente à UCINP, tivemos a oportunidade de passar um dia na unidade de cuidados 

intensivos pediátricos, geralmente caracterizado por ser uma unidade de elevada complexidade, 

que visa prestar cuidados de forma integral e contínua à criança gravemente doente ou com des- 

compensação orgânica, potencialmente instável e que necessite de equipamentos e cuidados espe- 

cializados (Feitosa et al, 2011). Implica o recurso a um amplo leque de intervenções por parte do 

enfermeiro e espera-se que o mesmo seja capaz de antecipar e identificar sinais de instabilidade 

hemodinâmica, através de uma monitorização e vigilância contínua do estado da criança ou do 

adolescente, permitindo o restabelecimento das funções vitais o mais cedo possível, em busca da 

promoção e maximização da saúde e qualidade de vida. 

 
No último estágio, inserido na Urgência de Pediatria de Portimão, atingimos o item E3.4 entre 

outros, através de uma situação com uma adolescente que deu entrada por autoagressão. Esta já 

tinha um historial de automutilações anteriores e tentativas de suicídio. Após a observação médica 

tivemos oportunidade de nos sentar junto da adolescente e compreender o que tinha acontecido. 

Com isto, conseguimos atingir os critérios E3.4.1, pois demos oportunidade desta comunicar e 

expressar as emoções; o E3.4.2., pois a adolescente tinha diversos complexos com a sua imagem 

corporal e tentamos, da melhor forma possível, reforçar a imagem positiva e o incentivar a adoção 

de comportamentos saudáveis; e por último o E3.4.5, em que houve a necessidade de negociar os 

tratamentos das feridas da auto-agressão, sendo estes realizados com a sua permissão. 
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Assim, consideramos todo este trajeto ao longo dos estágios bastante enriquecedor, no qual nos 

foi permitido prestar cuidados especializados e individualizados à criança/adolescente e família. 

Durante este percurso tivemos a oportunidade de adquirir e partilhar experiências/ conhecimentos 

com equipas extremamente capacitadas, que prestam cuidado de excelência em prol da criança e 

respetiva família. 

 
Essencialmente, foi com esta aprendizagem adquirida que nos foi possível o desenvolvimento de 

competências de EEESIP e também foi fundamental para a conceção do nosso projeto de inter- 

venção. 

 
4.3. Desenvolvimento das competências de Mestre 

 

A aquisição de competências comuns e específicas do enfermeiro especialista em Saúde Infantil 

e Pediátrica possibilitou-nos alcançar o conhecimento ao nível de Mestre. 

 
O enfermeiro assume o dever deontológico de manter uma atualização contínua de conhecimen- 

tos com vista a excelência do exercício profissional. Do mesmo modo que ao enfermeiro especia- 

lista compete o papel de facilitador da aprendizagem em contexto de trabalho, suportando a sua 

prática clínica na investigação, para uma prática especializada. 

 
O presente trajeto académico inserido na área de Especialização decorreu ao nível teórico, em 

sala de aula, e teórico-prático em três contextos de estágio. Esta metodologia permitiu-nos apro- 

fundar os conhecimentos adquiridos na Licenciatura em Enfermagem, facultando inúmeras opor- 

tunidades de aprendizagem e conhecimentos nos diferentes estágios. 

 
A implementação deste PI, sustentado por fundamentação teórica impôs uma análise diagnóstica, 

planeamento, intervenção e avaliação, que culminou em três momentos de formação formal, para 

além de todos os momentos de formação informal. Dentro dos projetos desenvolvidos, destacamos 

as formações em serviço realizadas (Apêndice 1 e 2) e a elaboração de um artigo de revisão siste- 

mática que será proposto para publicação (Apêndice 6). 

 
A finalidade da aquisição do nível de Mestre passa por contribuir, suportado na evidência, para 

o desenvolvimento dos saberes teóricos e técnicos da enfermagem na área da especialidade. Assim 

sendo, pretende formar mestres em enfermagem que adquirem um conhecimento aprofundado no 
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domínio especializado da área em estudo, tendo em conta as respostas humanas aos processos de 

vida e problemas de saúde, traduzidas num conjunto de competências clínicas e suportadas pelo 

regulamento de competências da área de Saúde Infantil e Pediátrica. 

 
Posto isto, podemos assumir que o desenvolvimento das competências comuns e das competên- 

cias específicas de EEESIP com recurso à investigação, inovação e aprofundamento de conheci- 

mentos, tem uma contribuição importante para a obtenção do Nível de Mestre (Decreto-Lei n.º 

65/2018 de 16 de Agosto da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

 
Face ao exposto, consideramos que formação especializada permite fazer a diferença com mani- 

festos benefícios, recorrendo a um conjunto de conhecimentos, provenientes da investigação e do 

rigor científico. 
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CONCLUSÃO 
 

A elaboração do Relatório de Estágio permitiu-nos citar o percurso desenvolvido para a aquisição 

e desenvolvimento de competências comuns de Enfermeiro Especialista, específicas de EEESIP e 

de Mestre. No decorrer deste percurso académico abraçamos as diversas oportunidades de apren- 

dizagem, realizámos várias pesquisas, desenvolvemos conhecimentos, aptidões, habilidades e usu- 

fruímos de contextos promotores do conhecimento técnico-científico, enfrentando as limitações e 

dificuldades do dia a dia, de forma a atingirmos os objetivos pretendidos para o nosso Projeto de 

Intervenção. 

Uma situação de luto exige o reconhecimento das especificidades de cada criança/adolescente/fa- 

mília e por isso torna-se indispensável que os profissionais de saúde tenham conhecimentos sobre 

o processo de gestão do luto e se apercebam das necessidades da criança/adolescente e família. 

A edificação do enquadramento permitiu aprofundar conhecimentos, seguindo sempre a linha de 

investigação escolhida e possibilitou fundamentar a escolha da temática escolhida com base na 

evidência científica e teórica. 

A metodologia deste projeto de intervenção foi de encontro aos pressupostos escolhidos de forma 

a promover uma mudança e desenvolver novas competências, designadamente na resolução ou 

minimização do problema diagnosticado. 

A oportunidade de realizar estágios na área da saúde infantil e pediátrica, desde os cuidados de 

saúde primários – Consulta Externa de Pediatria, Unidade de cuidados intensivos neonatais e pe- 

diátricos e Urgência de pediatria, contribuíram para o crescimento pessoal e profissional relativos 

às competências comuns e especificas de EEESIP, assim como, nos permitiu delinear um caminho 

promotor ao desenvolvimento do PI, na área de interesse escolhida. 

Na nossa perspetiva, estes locais de estágio por onde passamos e a ajuda disponibilizada pelos 

enfermeiros orientadores e restantes equipas, foram dois pilares imprescindíveis para alcançar os 

objetivos propostos e que culminaram na metodologia realizada. Com este projeto propusemo-nos 

a solucionar um problema específico identificado, através de intervenções de enfermagem, num 

contexto real do dia-a-dia, em que foram aproveitados todos os contributos dos elementos das 

diferentes equipas de enfermagem e orientadores que desde início demonstraram o seu interesse 

em colaborar neste PI. 

Através da sua realização tivemos a oportunidade de sensibilizar os enfermeiros com quem traba- 

lhamos, sobre a melhoria e qualidade dos nossos cuidados nas crianças/adolescentes e famílias que 

recebem uma má notícia ou em processo de luto. 
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Ao longo deste relatório, foi realizada uma análise crítica e reflexiva, através da qual, se pretende 

promover as competências de EEESIP e Mestre, assumindo a responsabilidade inerente a estas e 

onde aprofundamos conhecimentos que suportam os cuidados de excelência à criança. 

Com a realização dos estágios consideramos ter obtido aprendizagens e habilidades enriquecedo- 

ras e fundamentais para o nosso futuro devido à diversidade de situações vivenciadas. 

O finalizar deste percurso académico culmina com a aquisição de um novo olhar sobre o cuidar 

em enfermagem, essencialmente no cuidar da criança/adolescente e família, de forma a existir uma 

intervenção mais adequada e fundamentada na evidência científica, de forma a promover maior 

qualidade nos cuidados prestados. 

Através do percurso académico realizado, consideramos ter adquirido e desenvolvido competên- 

cias de EEESIP e de Mestre em Enfermagem, as quais contribuíram para o nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional, em prol da saúde e bem-estar das crianças, dos adolescentes e das respetivas 

famílias. 

É importante referir que uma das dificuldades sentidas durante a execução deste projeto prendeu- 

se com a investigação sobre a problemática, uma vez que existem poucos artigos sobre esta temá- 

tica direcionados para as intervenções de enfermagem, dando mais ênfase à necessidade de conti- 

nuação deste projeto no futuro. 

Finalizamos este trabalho e percurso com a certeza de que este foi um contributo essencial à nossa 

formação, o que também se traduziu numa mais-valia nível pessoal, contribuindo para a nossa 

conceção de cuidados em pediatria e a consciencialização do caminho percorrido e alcançado. 
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APÊNDICE 1 – Plano da Sessão de Formação “O Papel do Enfermeiro no Processo de 
Luto - Comunicação e suporte da criança/adolescente/pais em luto” 
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Título da Formação 
 

O Papel do Enfermeiro no Processo de Luto - Comunicação e suporte da criança/adolescente/pais 

em luto 

 
Destinatários 

 

Equipa de Enfermagem da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do CHUA 

Equipa de Psicologia do CHUA 

Local 
 

Via online e realizado através da plataforma Zoom, devido ao contexto de pandemia. 
 

Duração 
 

A apresentação teve a duração de 60 minutos. 
 

Data e horário 
 

9-03-2021 das 14h15 às 15h15 
 

Objetivos 
 
 

• Dotar os enfermeiros do SMIPN de conhecimentos e estratégias nas situações de morte e 

luto no seu contexto profissional. 

• Abordar estratégias de intervenção em equipa com os familiares que sofrem a perda de um 

ente querido. 
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Plano da sessão de 
formação 
Enfermagem | Formação em Serviço 

 
 

Plataforma Zoom do SMIPN 

9-03-2021 14h15 às 15h15 
 
 

LUTO EM PEDIATRIA 
 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE LUTO 

SMIPN 2021 
 
 
 
 

Objetivos 
Dotar os enfermeiros do SMIPN de 
conhecimentos e estratégias nas situações de 
morte e luto no seu contexto profissional. 
Abordar estratégias de intervenção em equipa 
com os familiares que sofrem a perda de um 
ente querido. 

Conteúdos programáticos 
Definição de Luto 
O Luto Parental 

O enfermeiro e a perda de uma criança 
Intervenções de enfermagem dirigidas à família 
Intervenções de enfermagem dirigidas à criança e 
adolescente 
Como comunicar más notícias: o que dizer e fazer? 

Destinatários 
Equipa de enfermagem do SMIPN 

Resultados esperados 
Competências na equipa SMIPN nas intervenções de 
enfermagem facilitadoras do processo de perda/luto 

Formadores em neonatologia e cuidados intensivos pediátricos. 

Mariana Fernandes Métodos pedagógicos e outros recursos 
Enfermeira 

Apresentação em power-point com recurso a 
plataforma zoom 

 

     1 
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APÊNDICE 2 – Sessão de Formação “O Papel do Enfermeiro no Processo de Luto - Co- 

municação e suporte da criança/adolescente/pais em luto” 
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Comunicação e suporte  da criança/adolescente/pais em luto 

Docente: 
Prof. Dulce Cruz 

Discente: 

Mariana Fernandes (nº19697) 
 
 
 

Faro, Fevereiro de 2021 
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APÊNDICE 3 – Plano da Sessão de Formação “Comunicação de Más Notícias” 
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Título da Formação 

Comunicação de Más Notícias 

Destinatários 

Equipa de Enfermagem da Urgência Pediátrica do CHUA - Unidade de Portimão 

Consulta Externa de Pediatria do CHUA – Unidade de Faro 

 
Local 

 

Via online e realizado através da plataforma Zoom, devido ao contexto de pandemia. 
 

Duração 
 

A apresentação teve a duração de 60 minutos. 
 

Data e horário 
 

31-03-2021 das 15h00 às 16h00 
 

Objetivos 
 
 

• Dotar os enfermeiros da Urgência de Pediatria e Consulta externa de Pediatria com conhe- 

cimentos e estratégias de como comunicar uma má notícia. 

• Abordar estratégias de intervenção em equipa para com os familiares que recebem a má 

notícia. 
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APÊNDICE 4– Sessão de Formação “Comunicação de Más Notícias 
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APÊNDICE 5 – Folheto Informativo sobre Febre em Idade Pediátrica 
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APÊNDICE 6 – Resumo do Artigo de Revisão Sistemática 
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APÊNDICE 7– Cronograma das Atividades Previstas 
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Atividades Previstas 

 

Novembro 

2020 

 

Dezembro 

2020 

  

Janeiro 

2021 

 

Fevereiro 

2021 

 

Março 

2021 

 

Abril 

2021 

 

Maio 

2021 

 

Junho 

2021 

 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema; 

Identificação da necessidade de formação sobre a temá- 

tica; 

         

Levantamento da necessidade nos locais de estágios, atra- 

vés de conversas informais com as Enfermeiras Chefes, En- 

fermeiras orientadoras e restantes elementos das equipas. 

         

 
Recolha e tratamento das pesquisas realizadas; 

Elaboração do artigo de Revisão Sistemática; 

         

Realização de Sessões de Formação em Serviço;           

Análise Reflexiva das Sessões de Formação em Serviço;           

 

Elaboração de relatório final, com dados colhidos ao 

longo do período delineado. 
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