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RESUMO 

       O presente relatório é o resultado de um percurso académico que foi realizado para 

obtenção do grau de mestre em enfermagem na área de Especialização de Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica. Durante o relatório são mais evidenciadas aprendizagens nos 

estágios I e final, assim como a reflexão das competências de enfermeiro especialista, de 

enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica e de mestre. 

       Ao longo dos estágios, foi desenvolvido um projeto seguindo a linha de investigação 

necessidades em cuidados de enfermagem em populações específicas indo ao encontro das 

competências do EESIP. 

       A problemática identificada incidiu no controlo da dor e ansiedade em idade pediátrica e no 

papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica tendo em conta 

o contexto pandémico atual.  

       Palavras – Chave: Controlo dor, pediatria, COVID-19 
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ABSTRACT 

This report is the result of an academic path that was carried out to obtain a master's degree 

in nursing in Specialization in Child and Pediatric Health Nursing. During the report, learning in 

stages 1 and final is more evident, as well as the reflection of the skills of specialist nurses, 

specialist nurses in child and pediatric health nursing and masters. 

       Throughout the internships, a project was developed following the line of investigation 

of needs in nursing care in specific populations, meeting the EESIP's competences. 

       The problem identified focused on the control of pain and anxiety in pediatric age and on 

the role of the specialist nurse in child and pediatric health nursing, considering the current 

pandemic context. 

       Words – Key: Pain control, pediatrics, COVID-19 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular Relatório do Curso de Mestrado em Enfermagem, ramo 

de especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, integrada no 4º Mestrado em 

Enfermagem em Associação com início em 2019 e términus em 2021, apresentamos o relatório 

de estágio intitulado “O controlo da dor e ansiedade em pediatria – o papel do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica em contexto de pandemia”. 

Contextualmente, um relatório é um “documento científico que visa comunicar o 

desenvolvimento e conclusões do estágio/projeto de intervenção profissional, no âmbito da 

área especializada”, neste caso específico, no âmbito da área especializada de Saúde Infantil e 

Pediátrica (Associação das Escolas Superiores de Enfermagem e Saúde, 2018). 

O atual relatório tem como principal objetivo promover maior qualidade nos cuidados de 

saúde prestados, com recurso à prática baseada na evidência e aos princípios éticos e 

deontológicos que regem a profissão de enfermagem; descrever as competências desenvolvidas 

no decorrer dos ensinos clínicos realizados, de forma a atingir os objetivos definidos para o 

Estágio I e Estágio Final, sendo eles: 

• Demonstrar a capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; 

• Fundamentar as escolhas com base na teorização e na evidência científica; 

• Descrever o desenho, implementação e respetiva avaliação de um projeto de interven-

ção; 

• Apresentar um relatório para discussão pública. 

O estudo da temática do controlo da dor e ansiedade surge de um conjunto de motivações 

e interesses quer a nível pessoal, profissional, académico e técnico-científico. Segundo a 

Associação Internacional para o Estudo da Dor [IASP], a dor é uma experiência desagradável com 
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vertente sensorial e emocional que está associada a um dano real ou a um dano potencial dos 

tecidos ou mucosas. É uma experiência pessoal influenciada por fatores sociais, psicológicos e 

biológicos e pode ser aguda ou crónica (IASP, 2017). A dor aguda normalmente associa-se a 

eventos esporádicos com durabilidade limitada e a crónica associa-se a situações que 

apresentam uma grande durabilidade, ao longo da vida.  

Para o presente relatório foram definidos dois objetivos, sendo eles: 

• Refletir acerca da importância da intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Infantil e Pediátrica [EESIP] no que respeita ao controlo da dor e ansiedade, essen-

cialmente em contexto de pandemia por COVID-19; 

• Refletir acerca das competências de EESIP e de mestre adquiridas no decorrer do 

mestrado em geral, bem como no decorrer dos Estágios I e Final. 

Todo o percurso de formação contínua realizado foi extremamente importante para o meu 

desenvolvimento quer pessoal quer profissional, fomentando a capacidade de reflexão e 

autocrítica dos atos de enfermagem, tal como refere Hesbeen,  

“a formação contínua deve proporcionar a aquisição de novos 

conhecimentos e o domínio de certas técnicas, mas a sua função essencial 

reside na maior abertura do profissional com base na sua experiência, com 

vista a enriquecê-la, a conceptualizá-la e ajudá-lo a encontrar espaços de 

liberdade que lhe permitam uma prática reflexiva mais aperfeiçoada 

portadora de sentido” (Hesbeen, 2001, p.67).  

Igualmente importante é a dimensão prática do curso de especialidade com mestrado 

integrado conseguida através da realização de dois momentos de prática clínica, o estágio I que 

decorreu de 16 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021 e o estágio final que decorreu de 

18 janeiro de 2021 a 4 de junho de 2021. O estágio I decorreu numa Unidade de Saúde Familiar 

[USF] com um total de 216 horas e o estágio final decorreu no Serviço de urgência, no Serviço 

de internamento pediátrico e no Serviço de medicina intensiva e neonatologia num total de 648 

horas. 
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A linha de investigação em que se insere este relatório é a das necessidades em cuidados 

de enfermagem em populações específicas e que vai ao encontro das competências do EESIP, 

tal como será referenciado no enquadramento teórico. 

Estruturalmente o relatório encontra-se dividido em cinco partes, sendo elas a presente 

introdução; o enquadramento teórico e conceptual, em que se referencia aquilo que é 

conhecido até ao momento sobre a temática, através de uma revisão da literatura, assim como 

os modelos teóricos que serviram de base para o pensamento crítico e reflexivo; o 

desenvolvimento do projeto, onde se referenciam os locais de estágio e as atividades 

desenvolvidas nestes; o diagnóstico de situação, definem-se os objetivos, planeiam-se as 

atividades/estratégias para se alcançarem os objetivos e a execução, avaliação e divulgação de 

resultados, onde é feita uma antevisão do que poderá acontecer quando forem colocadas em 

prática nos momentos de estágio; a análise crítica e refletiva das competências de enfermeiro 

especialista, de EESIP e de mestre e por último a conclusão onde se apresenta uma síntese dos 

aspetos mais relevantes “avaliando de forma crítica, reflexiva e fundamentada o modo como os 

objetivos inicialmente estabelecidos foram, ou não, alcançados” (Arco, Arco, Lucindo & Martins, 

2018).  O trabalho está redigido de acordo com a normas de elaboração e apresentação de 

trabalhos escrito da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, de acordo 

com a Norma de Referenciação Bibliográfica da American Psychological Association (APA) 7ª 

edição e respeitando o novo acordo ortográfico. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL 

O objetivo do enquadramento concetual é contextualizar a problemática que se encontra 

em estudo no trabalho. Para esta contextualização é fundamental uma revisão da literatura para 

que a problemática seja definida com maior rigor e precisão. Também permite identificar 

lacunas existentes em relação ao tema bem como os conhecimentos que existem à presente 

data acerca deste (Fortin, Côte & Filion, 2009). Para Fortin, “Os escritos teóricos e empíricos são 

revistos de forma sistemática, com vista a situar a investigação em curso no contexto dos 

conhecimentos atuais” (Fortin, 1999, p.30). 

 

1.1  A DOR E ANSIEDADE EM PEDIATRIA 

Segundo a Direção Geral de Saúde [DGS], a dor passa a ser considerada como sinal vital em 

2003 e esta afirma que “o controlo eficaz da Dor é um dever dos profissionais de saúde, um 

direito dos doentes que dela padecem e um passo fundamental para a efectiva humanização 

das Unidades de Saúde” (DGS, 2003, p.1). Refere ainda que a avaliação da intensidade da dor 

tem de ser “feita de forma contínua e regular, à semelhança dos sinais vitais, de modo a 

optimizar a terapêutica, dar segurança à equipa prestadora de cuidados de saúde e melhorar a 

qualidade de vida do doente” (DGS,2003, p.1). Especificamente à pediatria, a preocupação da 

avaliação da dor surge com “reconhecimento que as crianças têm dor, guardam memória da dor 

e que a dor não tratada tem consequências a longo prazo. A avaliação da dor nas crianças 

reveste-se de particularidades que obrigam a considerá-la separadamente de outros grupos 

etários” (DGS, 2010, p.2). 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] define dor como 

“Perceção comprometida: aumento de sensação corporal desconfortável, 

referência subjetiva de sofrimento, expressão característica, alteração do 

tónus muscular, comportamento de autoproteção, limitação do foco de 
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atenção, alteração da percepção do tempo, fuga do contacto social, processo 

de pensamento comprometido, comportamento de distração, inquietação e 

perda de apetite” (International Council of Nurses, 2016, p.46). 

O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo da Dor define como metas de saúde para 

2020 o investimento para que os profissionais de saúde melhorem os seus conhecimentos 

acerca da avaliação da dor através de formação, promoção de boas práticas na prestação de 

cuidados de saúde e ainda sensibilizar a população para a importância da prevenção e controlo 

da dor (DGS, 2017). 

Para uma correta avaliação da intensidade da dor é fundamental uma recolha de 

informação objetiva e concreta, sendo possível, por exemplo em situações de crianças mais 

pequenas, através de uma entrevista aos pais, sendo esta uma entrevista estruturada que deve 

incluir aspetos fulcrais tais como: 

“a) Características da dor (localização, intensidade, qualidade, duração, 

frequência e sintomas associados; 

b) Factores de alívio e agravamento; 

c) Uso e efeito de medidas farmacológicas e não farmacológicas; 

d) Formas de comunicar/expressar a dor; 

e) Experiências anteriores traumatizantes e medos; 

f) Habilidades e estratégias para enfrentar a dor e outros problemas de 

saúde; 

g) Comportamento da criança e ambiente familiar; 

h) Efeitos da dor na vida diária; 

i) Impacto emocional e socioeconómico” (DGS, 2010, p.2). 
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Para além da recolha de informação é fundamental quantificar a dor recorrendo a 

instrumentos válidos e adequar a utilização destes à situação específica que abordamos. Para 

crianças com necessidades de cuidados especiais ou para crianças em unidades de cuidados 

intensivos, uma das escala de avaliação da dor a utilizar é a Face, Legs, Activity, Cry, 

Consolability-R [FLACC-R] e, para recém-nascidos em contexto de cuidados neonatais, a  Échelle 

de Douleur et d’Inconfort du Nouveau-Né [EDIN], a Neonatal Infant Pain Scale [NIPS], a 

Premature Infant Pain Profile [PIPP], que avalia a dor em situações de procedimentos dolorosos 

e ainda a Neonatal Pain, Agitation & Sedation Scale [N-PASS], que é útil para quantificar a 

intensidade da dor em recém-nascidos sujeitos a ventilação assistida. Para crianças a partir dos 

3 anos existe a escala de faces Wong-Baker, a de Faces Pain Scale – Revised [FPS-R]. Para crianças 

a partir dos 6 anos podemos utilizar a Escala Visual Analógica [EVA], a escala numérica, e as 

anteriormente descritas (FPS-R e Escala de faces de Wong-Baker) (DGS, 2010). A escolha da 

escala a utilizar deve ser selecionada de acordo com o tipo de dor.  

A avaliação da dor é muito importante, pois é um auxiliar fundamental para o controlo 

desta. Normalmente, associada à dor está a ansiedade, ou seja, quando há dor, há ansiedade e 

vice-versa.  

Segundo a CIPE, ansiedade é “uma emoção negativa: sentimentos de ameaça; perigo ou 

angústia“ (International Council of Nurses, 2016, p.7), e está muitas das vezes associada a 

consequências negativas quer seja a nível social, familiar e escolar.  

Se o diagnóstico de transtornos de ansiedade for efetuado precocemente e as crianças 

encaminhadas para o tratamento adequado à sua situação clínica a remissão de sintomas e o 

tratamento em si são eficazes, podendo a criança ter uma vida dentro dos padrões normais e 

sem grandes consequências na adolescência e vida adulta. Uma criança/jovem quando recorre 

aos serviços de saúde apresenta receios e medos, causadores de ansiedade, especialmente 

quando se dirigem a ambientes desconhecidos, pois têm medo de serem sujeitas a 

procedimentos dolorosos, o receio vulgarmente chamado da “bata branca”. Esses medos e 

receios foram agravados com o contexto da pandemia, pois por exemplo o uso de fardamento 

mais adequado a serviços de pediatria (fardamento com cores diferentes, com desenhos) não é 

permitido, sendo este mesmo substituído em diversas ocasiões por equipamentos de proteção 
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individual [EPI]. Para além disso, a pandemia, com a impossibilidade de estar mais de um familiar 

presente junto destes também é um gerador de ansiedade para a família. 

A dor é um dos causadores de ansiedade, logo um controlo adequado da dor faz com que 

os níveis de ansiedade diminuam, melhorando mesmo os resultados do tratamento ou a 

intervenção não farmacológica aplicada. Quando há dor, a maioria das vezes existe ansiedade, 

e quando uma criança se encontra mais ansiosa, a sua perceção da dor vai ser maior e 

consequentemente, o controlo da dor vai ser mais difícil de alcançar. 

 

1.1.2 Estratégias não farmacológicas para controlo da dor/ansiedade em pediatria 

As estratégias não farmacológicas para o alívio da dor são fundamentais quer a nível isolado 

quer aplicadas juntamente com as intervenções farmacológicas, sendo a sua utilização 

considerada muito importante em situações dolorosas. Grande parte das vezes, as intervenções 

não farmacológicas para alívio da dor, são muito eficazes pois alteram o significado da dor, 

conseguindo-se assim, “uma restruturação cognitiva, direcionada às cognições, expectativas, 

avaliações e construções que acompanham a vivência da dor, modificando as cognições 

responsáveis pelas reações de medo, ansiedade e depressão” (OE, 2013, p.17). 

As estratégias para alívio não farmacológico da dor são diversas e a sua aplicabilidade é 

escolhida tendo em conta alguns fatores, nomeadamente,  

“dos recursos existentes em cada serviço, da sensibilidade da criança à dor, 

das suas preferências e habilidades, do desenvolvimento cognitivo, das 

estratégias de coping, do tipo de dor (aguda, recorrente e/ou crónica), do 

contexto (procedimentos ou exames invasivos dolorosos, cirurgia ou quadro 

clínico) e das suas características (localização, intensidade, duração e 

qualidade afetiva)” (OE,2013, p.17). 
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Estas estratégias classificam-se como: 

• Comportamentais (ensino de comportamentos que promovam o alívio da dor, por 

exemplo o relaxamento); 

• Cognitivas (métodos mentais para alívio da dor, por exemplo a informação prévia); 

• Cognitivo-comportamentais (usam estratégias de associação da cognição e do com-

portamento que alteram a perceção da dor, por exemplo a distração); 

• Físicas ou periféricas (ajudam a diminuir a intensidade do estímulo doloroso, bem 

como o processo inflamatório e tensão muscular, por exemplo aplicação de frio ou 

calor, o posicionamento e a massagem); 

• Suporte emocional (diz respeito à presença de uma pessoa significativa que dê con-

forto e transmita segurança); 

• Ambientais (alteração das condições ambientais para proporcionar conforto, por 

exemplo adequar a luz, o ruído e a temperatura à situação e ao alívio da dor). 

(OE,2013) 

A pessoa significativa é fundamental na planificação dos cuidados individuais da 

criança/adolescente, bem como na gestão da dor desta. 

Antes de qualquer procedimento ser efetuado, o enfermeiro prepara a 

criança/adolescente, tranquilizando-a de forma a obter a sua colaboração. A atuação dos 

enfermeiros pode classificar-se como intervenções interdependentes, (por exemplo quando são 

iniciadas pelos médicos com a prescrição de estratégias farmacológicas para o controlo da dor) 

ou intervenções autónomas, quando se trata essencialmente da implementação de estratégias 

não farmacológicas para o controlo da dor (OE, 2012). 

Atualmente, devido ao uso de EPI existe uma barreira evidente para a implementação de 

algumas intervenções não farmacológicas para controlo da dor, tornando-se, a comunicação, 

uma ferramenta fundamental para esse processo pois, quando bem utilizada é uma excelente 

técnica de distração. Segundo a CIPE, comunicação é um “comportamento interativo: dar e 
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receber informações utilizando comportamentos verbais e não-verbais face a face ou com meios 

tecnológicos sincronizados ou não sincronizados” (International Council of Nurses, 2016, p.31).  

A distração é uma técnica que foca a atenção da criança/adolescente para situações não 

relacionadas com o procedimento doloroso. É uma técnica muito utilizada e com elevada 

eficácia em momentos que implicam dor num curto espaço de tempo, tais como colheitas de 

sangue ou colocação de um cateter venoso periférico. As crianças podem ser distraídas de 

diversas formas, nomeadamente, leituras, vídeos, visualização de televisão, músicas, exercícios 

de controlo de respiração efetuadas no momento da técnica dolorosa, entre outras.  

No que diz respeito aos adolescentes, estes podem ser distraídos com uma conversa acerca 

de uma temática do interesse destes ou de acontecimentos vivenciados por eles, quer sejam do 

passado, do presente ou algo que desejem no futuro. Para as técnicas descritas, uma 

comunicação clara e objetiva é fundamental, bem como a honestidade (não mentir acerca dos 

procedimentos, nem ameaçar com agulhas por exemplo). É igualmente importante, permitir 

que a criança/adolescente, efetue perguntas e consiga exprimir os seus sentimentos e não sejam 

utilizadas expressões que humilhem a criança/adolescente tais como, “os homens não choram”, 

“pareces um bebé a chorar” ou mesmo comparando-a com outras crianças/adolescentes. A 

criança/adolescente deve ter algum controlo sobre o seu tratamento, como por exemplo, 

escolhendo o local onde quer permanecer durante o procedimento, o que faz com que este 

consiga controlar melhor a dor (DGS, 2013).  

 

1.2. A COVID-19  

Segundo a DGS, a COVID-19 é uma doença causada por uma infeção do vírus SARS-CoV-2 e 

manifesta-se a maioria das vezes através de sintomas respiratórios, no entanto pode ter outros 

sintomas tais como, dor de garganta, mialgias, cefaleias e minoritariamente vómitos/diarreia 

(DGS, 2020).  No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde [OMS] através do 

seu diretor geral Tedros Adhanom Ghebreyesus declarou a COVID-19 pandemia, ou seja, a 

doença propaga-se no mesmo período de tempo em vários países (OMS, 2020). 
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A COVID-19 pode-se transmitir por contato direto ou indireto, ou seja: 

• “Contato direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pes-

soa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (<2 metros); 

• Contato indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida com a boca, nariz ou olhos” (DGS, 2020, p.1). 

Quanto maior o número de pessoas essencialmente em ambientes fechados, e locais onde 

se efetue mais movimento destas, maior o risco de transmissão, logo é necessário adotar 

medidas que diminuam a transmissão da doença, nomeadamente o distanciamento social de no 

mínimo 2 metros e o uso de máscara quando não for conseguido manter esse mesmo 

distanciamento social (DGS, 2020). 

Os critérios para definir um caso de COVID-19 são quatro: critérios clínicos, 

epidemiológicos, imagiológicos e laboratoriais. A Direção-Geral da Saúde [DGS] define como 

critérios clínicos um conjunto de sintomas, tais como “tosse de novo ou agravamento do padrão 

habitual; ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; iii. Dispneia / 

dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; iv. Anosmia de início súbito; v. Disgeusia ou 

ageusia de início súbito.” (DGS, 2020, p.1). Epidemiologicamente, qualquer pessoa que 14 dias 

antes do início dos sintomas tenha tido contato com um caso confirmado de COVID-19, pessoas 

que trabalhem em instituições onde estejam pessoas vulneráveis e onde haja transmissão de 

COVID-19 e pessoas que tenham contacto laboral não protegido com material biológico infetado 

podem ser definidas como caso de COVID-19. Os critérios imagiológicos definem-se 

essencialmente por alterações a nível de raio X e/ou TAC torácica. Os critérios laboratoriais 

podem ser através da deteção de ácido nucleico de SARS-CoV-2 executando um teste molecular 

de amplificação de ácidos nucleicos numa amostra respiratória, pelo menos ou através da 

deteção de antigénio de SARS-CoV-2 executando testes rápidos de antigénio igualmente em 

pelo menos em uma amostra respiratória (DGS, 2020).  
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Segundo a DGS, um caso possível de COVID-19 é quando são preenchidos os critérios 

clínicos descritos anteriormente, um caso confirmado de COVID-19 é quando existem critérios 

laboratoriais (DGS, 2020). 

Em relação à população pediátrica, a COVID-19 na maior parte das situações manifesta-se 

como uma doença ligeira, sendo mesmo assintomática grande parte das vezes, no entanto, em 

algumas situações “pode manifestar-se como doença grave com pneumonia associada a sépsis, 

choque sético e/ou síndrome de dificuldade respiratória aguda (ARDS)” (Sociedade Portuguesa 

de Pediatria [SPP], 2020, p.2). Existem, no entanto, grupos de crianças suscetíveis para situações 

de maior gravidade, nomeadamente: 

• Crianças imunodeprimidas; 

• Crianças com cardiopatias; 

• Crianças com patologias respiratórias crónicas; 

• Crianças com diabetes mellitus tipo 1 com descontrole metabólico; 

• Crianças com insuficiência renal crónica hemodialisadas (SPP, 2020). 

Com a realidade da pandemia, nos serviços de saúde, os profissionais de saúde foram 

obrigados a utilizar EPI’s adicionais, tais como, a máscara de proteção, quer seja cirúrgica ou FP2 

e muitas das vezes touca, bata e cobre botas, causando imensas barreiras para a avaliação da 

dor e ansiedade e essencialmente para o controlo da mesma. 

Ao longo do tempo essas barreiras foram diminuindo, mas ainda hoje existem. Giada et al 

refere que é necessário criar estratégias para superar essas mesmas barreiras, nomeadamente 

a nível da comunicação, pois na impossibilidade de ver os movimentos dos lábios é fundamental 

utilizar um tom de voz mais alto, falar mais devagar do que o habitual, utilizar terminologia clara 

e objetiva, repetir os conceitos as vezes necessárias e solicitar ao recetor da mensagem que a 

transmita para ver se foi bem compreendida. Os mesmos autores ainda referem que o brincar 

terapêutico nesta situação de pandemia é muito importante para entrar em contacto com as 

crianças, salientando que não poderem soprar bolas de sabão tem um impacto extremamente 
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negativo na prestação de cuidados, pois na opinião dos participantes no estudo é uma das 

técnicas de distração mais eficaz (Giada et al, 2021). 

Para além das barreiras criadas pela utilização de EPI’s adicionais devido à pandemia, 

segundo Conlon e equipa, o medo de contágio com o COVID-19 e mesmo de transmissão da 

doença a pessoas mais vulneráveis tiveram grande impacto na prestação de cuidados de saúde. 

Houve atrasos na ida ao hospital, fazendo com que as crianças apresentassem doenças mais 

graves no momento da observação, tais como, diabetes mellitus com cetoacidose, doenças 

malignas, pneumonia e meningite (Conlon et al, 2021). Por outro lado, o número de telefonemas 

para linhas de apoio à criança aumentou consideravelmente, bem como a participação em 

situações de violência doméstica e verificou-se um acentuado aumento na venda de álcool a 

jovens (Debbie et al, 2020).  

Relativamente ao atendimento presencial, a pandemia também causou uma grande 

mudança, pois este deixou de existir em inúmeras instituições de saúde, sendo substituído por 

consultas telefónicas, o que fez com que a ausência de avaliação física encaminhasse para 

contexto hospitalar situações que poderiam ter sido solucionadas a nível dos cuidados de saúde 

primários ou contrariamente, os pais devido ao medo enunciado anteriormente adiavam a ida 

das crianças ao hospital, e por vezes a situação clínica agravava-se, tornando-se situações graves 

para a criança. Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, o número de episódios de 

urgência desceu de forma abrupta no início da pandemia, ou seja, entre março e abril de 2020, 

tendo em abril de 2020 existido 243.626 atendimentos e em abril do ano anterior 492.684. A 

partir de fevereiro de 2021 essa discrepância deixou de ser sentida (SNS,2021). 

É fundamental o papel do EESIP na deteção de situações de dor e/ou ansiedade em 

crianças, bem como interpretá-la, defini-la, avaliar esta quantitativamente e atuar perante esta, 

sendo da competência destes profissionais de saúde atuar em relação a medidas não 

farmacológicas de controlo de dor. 
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1.3. MODELOS DE CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA E TEORIA 

DO CONFORTO 

A prestação de cuidados de enfermagem à pessoa durante todo o seu ciclo vital pressupõe 

que o enfermeiro tenha adquiridas competências adaptadas à fase de desenvolvimento que a 

pessoa se encontra, logo, quando se trata de pediatria, essas competências têm de estar 

igualmente presentes, uma vez que a criança é um ser humano com direitos, com grande 

vulnerabilidade e não é um adulto em formato pequeno. 

Em pediatria, a díade criança/jovem e família é mais vincada devido à singularidade da 

criança e às diversas dimensões do cuidar do ser humano (Watson, 2002). 

Considera-se importante refletir sobre a importância do contributo de modelos centrados 

na família para o cuidado à criança em contexto de pandemia. 

O primeiro modelo de cuidados centrados na família surge em 1988, tem a denominação 

de Modelo da Parceria de Cuidados e foi de autoria de Anne Casey, e reforça a importância 

extrema da presença parental na prestação de cuidados à criança hospitalizada, tornando-os 

assim parceiros das equipas de saúde (Casey, 1993). A mesma autora evidencia ainda que a 

filosofia da enfermagem nos anos noventa são mesmo os cuidados prestados em parceria com 

a família, centrados na família e não apenas na criança em situação de doença. Anne Casey 

assume que os pais são os melhores prestadores de cuidados aos seus filhos, tendo por base a 

capacitação com o ensinamento dos enfermeiros, e que para o crescimento/desenvolvimento 

da criança sejam adequados esses cuidados têm de ser prestados em forma de amor, proteção 

e estímulo, algo que ninguém consegue tão eficazmente sem serem os pais. O modelo em 

estudo engloba cinco conceitos fundamentais; a criança, a saúde, o ambiente, a família e o 

enfermeiro pediátrico. Seguidamente, vamos abordar cada um em separado: 

1. Criança: Anne Casey afirma que para a satisfação das suas necessidades básicas, 

desde o nascimento a criança depende de alguém para tal, a maioria das vezes de-

pende dos pais, no entanto podem depender de outros familiares. Com o passar do 
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tempo a própria criança vai-se capacitar para a satisfação das suas necessidades, o 

que vai permitir que esta, de forma gradual se torne menos dependente, atingindo 

mesmo a sua independência total. Quando a criança tem a capacidade de satisfazer 

as suas necessidades esta etapa termina (Casey, 1993; Farrel, 1994); 

2. Saúde: Para Casey, é quando se está ótimo a nível físico e mental fazendo com o 

potencial máximo seja atingido. Para a mesma autora, qualquer alteração não cor-

rigida ou não identificada podem comprometer a saúde, o desenvolvimento físico 

e psicológico (Casey, 1993; Farrel, 1994); 

3. Ambiente: O ambiente que rodeia a criança pode interferir com o desenvolvimento 

desta, através de estímulos produzidos nesse mesmo ambiente. Casey defende que 

estes estímulos externos devem ser carregados de amor e atitudes que façam a 

criança se sentir segura e confiante para atingir a sua independência mais fácil e 

eficazmente (Casey, 1993; Farrel, 1994); 

4. Família: Para Casey são os indivíduos que apresentam maior responsabilidade na 

prestação de cuidados à criança e que influenciam grandiosamente o seu desen-

volvimento e crescimento, referindo a autora como sendo os pais com essa respon-

sabilidade, no entanto não exclui o envolvimento e influência de outros (Casey, 

1993; Farrel, 1994); 

5. Enfermeiro Pediátrico: No modelo de cuidados centrados na família de Anne Casey, 

o enfermeiro pediátrico tem um elevado grau de responsabilidades que terá de 

assumir eficaz e eficientemente. A capacitação dos pais é algo imprescindível neste 

modelo de cuidados e esse ensino é responsabilidade do enfermeiro, bem como a 

orientação e se necessário o encaminhamento para outros profissionais (Casey, 

1993). 

A American Academy of Pediatrics, define o cuidado centrado na família como  

“uma abordagem aos cuidados de saúde que estrutura as políticas de 

cuidados de saúde, os programas, a organização dos serviços e as interacções 

entre clientes, família, médicos e outros profissionais de cuidados de saúde” 
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(American Academy of Pediatrics (2003), citada por Hockenberry & Barrera 

(2014), p. 1026). 

Em suma, as dificuldades de desenvolvimento e crescimento das crianças diminuem devido 

à parceria da família (pais/pessoa significativa) na prestação de cuidados assim como as 

dificuldades de adaptação da criança ao processo de doença. Esta parceria é de extrema 

importância para que o vínculo afetivo seja mantido, sendo a família o principal interlocutor e 

parceiro de cuidados. Em contexto de pandemia, a filosofia deste modelo de prestação de 

cuidados ainda é mais evidenciada, pois a comunicação dos profissionais de saúde está 

dificultada pelo uso de EPI’s.  

 

 

 

 

 

Fonte:  Adapt. CASEY, Anne; MOBBS, Sarah – Partnership in Practice; Nursing Times; 1988, 

p.66 

Figura 1 – Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey 

A teoria do conforto é um modelo teórico que surge em 1990 por Katharine Kolcaba, que 

define conforto como “a satisfação (ativa, passiva ou cooperativa) das necessidades dos três 

tipos de conforto (alívio, tranquilidade e transcendência) que emergem de situações causadores 

de stress, em cuidados de saúde, nos contextos físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental” 

(Kolcaba, 1994: 1178).  O conforto pelo alívio diz respeito a uma necessidade específica que foi 

satisfeita, logo existe um desconforto prévio do qual a criança e/ou família é aliviada com 

recurso a intervenções de enfermagem. A tranquilidade, tal como o nome indica diz respeito a 

um estado de calma e não pressupõe que existiu um desconforto prévio. Finalmente, a 
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transcendência é quando a pessoa tem a necessidade de suprimir o seu sofrimento, quando este 

não pode ser eliminado. Nesta situação as intervenções de enfermagem têm como principal 

objetivo ensinar e ajudar a criança a lidar com a sua nova condição de vida, podendo esta ser 

aguda ou crónica (Kolcaba & DiMarco, 2005). 

Estes três tipos de estados de conforto são desenvolvidos em contexto físico, 

psicoespiritual, sociocultural e ambiental, permitindo uma abordagem multifacetada a nível dos 

cuidados de saúde. O contexto físico diz respeito ao posicionamento e às sensações corporais, 

o psicoespiritual à autoestima e ao autoconceito da própria pessoa sobre ela mesmo, o 

sociocultural diz respeito às relações interpessoais, à família, sociedade, situação financeira da 

família, e por último o contexto ambiental refere-se ao local, à luz, ao ruído (Kolcaba & DiMarco, 

2005). 

O EESIP com o decorrer do tempo vem a desenvolver uma visão mais holística no cuidar da 

criança, envolvendo a família nesses cuidados, de forma a proporcionar qualidade para o 

crescimento e desenvolvimento da criança, ou seja, a ideia que o conforto é somente o alívio da 

dor está a terminar, o conforto é algo muito mais complexo, dinâmico e positivo (Kolcaba & 

DiMarco, 2005). Os pais/pessoa significativa são importantes parceiros dos cuidados, o que 

facilita a adaptação da criança à doença e ao mesmo tempo, é muito importante para a 

criação/manutenção do vínculo afetivo.  Essa parceria de cuidados foi reforçada neste contexto 

de pandemia, pois tal como descrito anteriormente, muitas idas presenciais aos hospitais 

deixaram de existir e foram os pais/pessoa significativa os prestadores de cuidados de referência 

da criança, uma vez que estão mais perto da criança e a conhecem melhor, tal como às suas 

necessidades. Na temática específica deste trabalho, foram fundamentais o apoio e o ensino de 

estratégias para o alívio da dor por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente dos 

enfermeiros, estratégias essas que possam ser aplicadas pelos familiares de referência para 

aliviar a dor e diminuir a ansiedade da criança. 

A teoria de conforto de Kolcaba dá suporte à presente temática e como EESIP, permite-nos 

planear e implementar cuidados de enfermagem promotores da segurança e qualidade de vida 

das crianças tendo em conta o controlo da dor e a diminuição da ansiedade das crianças. 
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2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Segundo Ferrito, Ruivo & Nunes um projeto é definido como “um plano de trabalho que se 

organiza fundamentalmente para resolver/estudar um problema e que preocupa os 

intervenientes que o irão realizar” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.4). 

O principal objetivo da metodologia de projeto é a resolução de problemas existentes 

através de intervenções para essa mesma resolução, apresenta uma metodologia associada à 

investigação e pressupõe uma íntima relação entre a teoria e a prática. Para a metodologia de 

projeto ser bem aplicada, esta tem de envolver todos os investigadores e toda a população 

abrangida pelo projeto (Ruivo et al, 2010). A metodologia de projeto apresenta cinco etapas, 

sendo elas o diagnóstico de situação, definição de objetivos, planeamento, execução e avaliação 

e divulgação dos resultados (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). Da mesma forma, um projeto 

permite adquirir, relembrar conhecimentos para o desenvolvimento de boas práticas 

profissionais, tal como a aquisição de competências específicas de EESIP, como por exemplo, 

“Presta cuidados específicos em resposta à necessidade do ciclo de vida e desenvolvimento da 

criança e jovem” (OE, 2018, p.19192) e “Assistir a criança/jovem com a família, na maximização 

da sua saúde” (OE, 2018, p.19194). 

Uma finalidade deste projeto é que possa ser desenvolvido em diversos contextos, 

nomeadamente numa USF e em contexto hospitalar, mais propriamente num serviço de 

urgência pediátrica, num serviço de internamento e numa unidade de cuidados neonatais.   

O estágio I foi realizado na USF e decorreu entre dois de novembro e quatro de dezembro 

de 2020. O estágio final pressupõe a realização de estágio num serviço de urgência, de 

internamento e de neonatologia/cuidados intensivos. O estágio de urgência de pediatria 

decorreu entre 18 de janeiro de 2021 e 18 de fevereiro de 2021, o do serviço de internamento 

entre um de março de 2021 e 25 de março de 2021 e na Unidade de cuidados intensivos e 

neonatologia decorreu de 28 de abril de 2021 a quatro de junho de 2021. 

 



 
  

28 
 

O controlo da dor e ansiedade em pediatria – o papel do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica em contexto de pandemia 

 
 

2.1 UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR  

A USF em questão é uma unidade de prestação de cuidados de saúde, quer sejam 

individuais ou familiares, de tipologia A, autónoma a nível organizacional e técnica.  A sua missão 

é a prestação de cuidados de saúde a uma população inscrita em lista, garantindo acessibilidade, 

personalização, continuidade, globalidade, capacitação, efetividade e satisfação dos cidadãos 

nela inscritos e dos seus profissionais.  

A equipa multidisciplinar é constituída por seis médicos, seis enfermeiros, sendo um deles 

EESIP, três assistentes técnicos, dois assistentes operacionais e neste momento, devido à 

pandemia por COVID-19 uma assistente operacional encontrava-se para encaminhamento dos 

utentes na entrada da unidade para assegurar a medição da temperatura, o uso de máscara e o 

distanciamento social. As áreas de atuação médica e de enfermagem consistem em: 

• Vigilância, promoção e prevenção da doença em todas as fases da vida; 

• Gestão da doença, quer seja na doença aguda ou através do acompanhamento clínico 

das doenças crónicas; 

• Cuidados no domicílio, na maioria dos casos num raio de 10 km; 

• Colaboração em rede com outros serviços, numa perspetiva de gestor de saúde do cida-

dão. 

Esta USF efetua vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases 

de vida, nesta situação específica efetua consultas de Saúde Infantil e Juvenil, sendo essas 

consultas, até aos 24 meses todas efetuadas pelo EESIP. Nas restantes faixas etárias, sempre 

que possível são feitas pelo EESIP, não havendo disponibilidade são efetuadas pelo enfermeiro 

de família, no entanto, caso existam dúvidas a disponibilidade do EESIP é total para o 

esclarecimento das mesmas, e existe, devido à pandemia por COVID-19 o recurso a chamadas 

telefónicas que quando se trata de situações de pediatria são sempre acompanhadas pelo EESIP. 
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O local de estágio foi escolhido por mim, pois pertence à zona de que sou natural e o local 

já era conhecido por ter aí realizado um ensino clínico no curso de licenciatura em enfermagem 

e não tinha dúvidas que iria ser uma experiência única, extremamente enriquecedora e que 

permitiria atingir os objetivos atuais.  

 

2.2. SERVIÇO DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA  

O Serviço de Urgência Pediátrica foi inaugurado em março de 1994, reabrindo em setembro 

de 2008 com instalações novas. Admite todas as crianças desde o nascimento até aos 18 anos, 

exclusive, que necessitem de tratamentos de urgência/emergência seja em caso de doença 

aguda, de situações de trauma ou de agravamento de doenças crónicas. Após ser efetuada a 

admissão, é realizada uma triagem que define o caráter de urgência da situação em causa. 

Devido ao COVID-19, na triagem existe logo uma grande barreira, pois o enfermeiro encontra-

se separado da criança/adolescente e do seu acompanhante por um vidro, o que dificulta muito 

a aplicação do triângulo de avaliação pediátrico, a comunicação e por vezes a observação geral 

da situação, inclusive da relação criança/jovem e da pessoa que o acompanha, na maioria das 

vezes os pais. Também devido à pandemia, o serviço foi reestruturado, existindo a possibilidade 

de dois encaminhamentos, o considerado normal e o denominado suspeita COVID-19 quando a 

criança/adolescente apresenta sintomas compatíveis com a doença, nomeadamente febre, 

dificuldade respiratória, tosse, entre outros. Nesta ala específica encontra-se um enfermeiro 

atribuído que necessita utilizar todos os equipamentos de proteção adequados (máscara FP2, 

luvas duplas, bata, cobre-botas, touca e óculos ou viseira). Em ambas as alas existe uma sala de 

espera, em que as crianças/adolescentes e o seu acompanhante (apenas é permitido a 

permanência de um por utente) aguardam a chamada do médico. Após essa chamada a 

criança/adolescente pode sair sem ser necessário qualquer tipo de tratamento ou caso necessite 

de algo, volta novamente para a sala de espera e o enfermeiro volta a chamar. Na zona de 

tratamentos apenas é permitida uma criança de cada vez e é nesta, tal como o nome indica que 

são feitos os tratamentos necessários, tais como: colheitas de sangue, administração de 

terapêutica, suturas, etc. Existe também uma unidade de internamento de curta duração que 

normalmente pressupõe internamentos de duração inferior a 24 horas, com lotação para quatro 

crianças, sendo que a sala tem dois berços e duas camas para crianças maiores. Excecionalmente 
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a lotação pode ser aumentada para cinco. Na ala COVID-19 existem dois gabinetes médicos onde 

as crianças são observadas, uma sala de tratamentos e uma sala de internamento de curta 

duração com lotação de duas crianças. Para as crianças que estejam em situações de emergência 

existe a sala de reanimação, que neste momento se encontra junto com a triagem, tem acesso 

à rua, para que quando for necessário o acesso a esta seja o mais direto e rápido possível.  

A equipa multidisciplinar do serviço é constituída por 32 enfermeiros, incluindo a 

enfermeira com funções de chefia, sendo que 20 são enfermeiros especialistas, 19 EESIP e uma 

enfermeira chefe que é especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, por 

médicos (pediatras, clínicos gerais e internos de pediatria), assistentes técnicos e assistentes 

operacionais, no entanto pode ser necessário a colaboração de outras especialidades médicas 

tais como, ortopedia, cirurgia, urologia ou a realização de exames complementares de 

diagnóstico. O método de trabalho utilizado é o método individual, já que os enfermeiros são 

distribuídos por setores e ficam responsáveis por esse mesmo setor a prestar todos os cuidados 

de enfermagem necessários. Normalmente a distribuição é feita da seguinte forma: 

• um enfermeiro na triagem; 

• dois enfermeiros na sala de tratamentos e unidade de internamento de curta duração; 

• um enfermeiro na área COVID-19; 

• um enfermeiro responsável de turno, dando o apoio necessário a todos os colegas e 

resolvendo todos os problemas que surjam. 

Apesar do método de trabalho ser o individual, durante todo o estágio verifiquei que o 

trabalho de equipa e a ajuda entre colegas nunca é desvalorizado, existindo mesmo na maioria 

das situações. 

Os registos no serviço de urgência pediátrica tanto são feitos informaticamente como 

manualmente, ou seja, na unidade de internamento de curta duração os registos são efetuados 

em suporte informático de acordo com a CIPE, associada ao sistema de apoio à prática de 

enfermagem [SAPE], mas em simultâneo existe uma folha individual para o registo de sinais 
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vitais, do balanço hídrico, pesquisa de glicosúria/cetonúria/glicemia e respetiva administração 

de insulina, etc. 

 

2.3 SERVIÇO DE INTERNAMENTO PEDIÁTRICO 

O serviço de internamento pediátrico em questão interna crianças com patologias médicas 

de toda a zona centro quando os hospitais distritais já não conseguem dar respostas às 

necessidades destas. Tem uma capacidade de 25 camas de internamento, sendo que cinco 

destas estão atribuídas aos cuidados paliativos pediátricos e as restantes 20 para todas as outras 

situações que requerem internamento, separado em duas alas de internamento, sendo uma 

para latentes e outra para crianças e jovens. O serviço integra três centros de referência, sendo 

eles o de cardiopatias congénitas, epilepsia refratária, doenças hereditárias e do metabolismo.  

Encontra-se em processo de acreditação o centro de fibrose quística. Inserido no serviço está 

também uma unidade de hospital de dia de pediatria médica e o serviço de hemodiálise 

pediátrica. Apresenta dois quartos de pressão alternada que serve para tratamento de crianças 

com patologia infeciosa. A taxa de ocupação é elevada e o serviço apresenta uma percentagem 

muito significativa de internamentos por situações de doença crónica complexa. 

A equipa multidisciplinar apresenta na sua constituição enfermeiros, pediatras, internos de 

pediatria, assistentes operacionais, assistentes técnicos e tem o apoio de diversas 

especialidades médicas, consoante as necessidades. A equipa de enfermagem é constituída por 

34 enfermeiros mais a enfermeira gestora, sendo 14 EESIP e uma especialista em saúde 

comunitária. O método de trabalho é o individual e o de enfermeiro de referência. 

 

2.4 SERVIÇO DE NEONATOLOGIA  

O último bloco do estágio final foi realizado no Serviço de Medicina Intensiva e Neonatal, 

mais concretamente na unidade de cuidados intensivos neonatais [UCIN]. A UCIN, tal como o 

nome indica, presta cuidados à população neonatal que reside na área geográfica da mesma, 
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mas também pode acontecer, devido a uma situação de emergência ter internados recém-

nascidos de outra parte do país e mesmo do mundo, sendo esta uma unidade de referência 

nacional. Esta unidade tem capacidade para receber grandes prematuros, prematuros e bebés 

de termo que necessitem de cuidados médicos extremamente diferenciados e especializados 

(técnicos e humanos) devido a patologias neonatais. 

A UCIN tem lotação de 12 incubadoras de intensivos neonatais e seis vagas no berçário, 

local para onde a maioria dos bebés é transferido quando já não necessita de cuidados 

intensivos e estão prestes a ter alta hospitalar. Este serviço integra ainda a equipa de Transporte 

Inter-hospitalar Neonatal e Pediátrico [TIHNP], constituída por um médico, um enfermeiro do 

serviço de medicina intensiva e neonatal e um Técnico de Emergência Pré-hospitalar, 

funcionário do Instituto Nacional de Emergência Médica. 

A admissão no serviço é maioritariamente efetuada através do bloco de partos, mas 

também pode ocorrer pelo serviço de obstetrícia ou do serviço de urgência. As patologias mais 

comuns são doença respiratória e hipoxemia neonatal. A nível cirúrgico, os RN são transferidos 

para os hospitais de referência em Lisboa, são estabilizados e transportados pela equipa de 

TIHNP. 

A equipa multidisciplinar da UCIN é constituída por 36 enfermeiros, 22 EESIP, médicos, 

assistentes operacionais, assistentes técnicos e uma psicóloga. A UCIN é acreditada pelo 

Programa de Cuidados Centrados no Desenvolvimento NIDCAP® (Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment), programa este que foi “criado numa tentativa de 

reduzir o impacto negativo do ambiente da UCIN no bebé prematuro fora do útero materno.” e 

a abordagem NIDCAP® “reduz as complicações iatrogénicas relacionadas com o seu ambiente, 

uma vez que aumenta as competências do RN, a confiança dos pais e a satisfação dos 

profissionais de saúde” (Santos, 2011, p.26). Este programa requer bastante entrega por parte 

dos profissionais de saúde, pois requer formação e acarreta alterações quer na equipa quer no 

hospital. O RN tem de ser observado detalhadamente, o seu comportamento é analisado ao 

pormenor e é efetuado o seu registo (OE,2012a). 

Na UCIN o método de trabalho é o método individual, ou seja, no início do turno, um ou 

mais neonatos são atribuídos a um enfermeiro, sendo este responsável pelo planeamento, 
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execução e avaliação da totalidade dos cuidados de enfermagem prestados. No fim do turno, 

efetua a passagem de turno ao enfermeiro responsável de turno, fazendo este posteriormente 

a atribuição dos neonatos por enfermeiros. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O diagnóstico de situação é a primeira etapa da metodologia de projeto e “visa a elaboração 

de um mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada, ou seja, elaborar um modelo 

descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e mudar” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, 

p. 10). O diagnóstico da situação é algo dinâmico que pode alterar ao longo do tempo, pois é 

algo contínuo, na medida em que “(…) não se parte do mesmo ponto inicial, mas de um 

ponto aperfeiçoado, com o intuito de ter em atenção as alterações na realidade (…) não 

descurando as dificuldades e complicações inerentes” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.10). 

A temática em estudo surgiu de diversas entrevistas informais com os enfermeiros 

orientadores de estágio, enfermeiros chefes e restante equipa de enfermagem e por vezes 

multidisciplinar dos serviços onde foram realizados os diferentes estágios, onde se constatou 

que a problemática em estudo é extremamente importante e apresenta um enorme impacto na 

qualidade de cuidados de enfermagem prestados. Para além das entrevistas informais foi 

efetuada uma análise Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats [SWOT], em que foi 

possível uma síntese e avaliação dos aspetos positivos e negativos, tal como das oportunidades 

e ameaças que podem influenciar a resolução do problema detetado (Figura 2). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 2 – Análise SWOT 

 

Em síntese, o problema definido foi a diminuição de estratégias de controlo da dor em 

tempo de pandemia pela COVID 19 pela utilização de EPI´s adicionais por parte dos profissionais 

de saúde.  

 

 

 

Forças – Strengths 
 

- Necessidade real sentida pela equipa de 
enfermagem; 

- Interesse demonstrado pelas chefias de 
enfermagem; 

- Equipa de enfermagem especializada e 
motivada na área de saúde infantil e 

pediátrica. 

Fraquezas – Weaknesses 

- Cansaço físico e emocional dos 
profissionais; 

- Necessidade de utilização de EPI’s. 

Oportunidades – Opportunitties 

- Importância e pertinência do tema; 
- Falta de formação acerca da temática. 

 

Ameaças – Threats 

- Sobrecarga profissional; 

- Desmotivação dos profissionais de 
saúde; 

- Resistência à mudança de 
comportamentos. 
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2.6 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Após efetuado o diagnóstico de situação é necessário definir o objetivo geral e os 

específicos da metodologia de projeto, “objetivos esses que apontam os resultados que se 

pretende alcançar, podendo incluir diferentes níveis que vão desde o mais geral ao mais 

específico” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.18). 

Foi definido como objetivo geral: 

• Contribuir para o desenvolvimento de estratégias para o controlo da dor e da ansiedade 

em pediatria, em contexto de pandemia. 

E os objetivos específicos são: 

• Conhecer intervenções não farmacológicas eficazes para o controlo da dor e ansiedade 

em pediatria; 

• Refletir com a equipa de enfermagem estratégias para o controlo da dor e ansiedade da 

criança/jovem em contexto de pandemia. 

Após os objetivos serem definidos, vamos descrever de forma detalhada e clara as 

estratégias e atividades desenvolvidas, explicadas na próxima etapa do projeto. 

  

2.7.  PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

❖ Planeamento 

A terceira etapa da metodologia de projeto é o planeamento, que consiste, tal como o 

nome indica, em planear estratégias de forma a alcançar os objetivos definidos. Nesta etapa é 
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fundamental definir as atividades a realizar, quais os métodos utilizados e ainda elaborar um 

cronograma (Apêndice 1).  

O planeamento das atividades efetuadas para que os objetivos do presente relatório sejam 

alcançados foram efetuadas no início de cada estágio, após conversa com a Professora 

Orientadora, a EESIP orientadora do estágio e a enfermeira chefe do respetivo serviço. No 

estágio 1, não se planearam atividades diretas com o contexto de cuidados, ficando 

condicionadas no estágio final, embora com alívio nas restrições, a realização de sessões de 

educação para a saúde e de formação para os profissionais de saúde. A pandemia por COVID-19 

na questão de planeamento trouxe bastantes dificuldades e restrições, restrições essas 

inerentes à pandemia e às consequências desta, pois os profissionais de saúde estão com uma 

carga horária excessiva, sentem-se cansados e muitos deles referem sentir-se mesmo 

psicologicamente desgastados. 

Para melhor conhecer e adaptar intervenções não farmacológicas eficazes para o controlo 

da dor e ansiedade em pediatria e planeou-se realizar: 

• Revisão e consulta da bibliografia referente à temática do controlo da dor e ansiedade 

em pediatria com recurso a intervenções não farmacológicas. 

A reflexão a realizar com a equipa de enfermagem pretende encontrar estratégias para o 

controlo da dor da criança/jovem em contexto de pandemia. Procura-se: 

• Revisão e consulta da bibliografia referente ao impacto da pandemia nos cuidados de 

saúde pediátricos; 

• Sugestão de material pedagógico adequado para ser utilizado em contexto de COVID-19 

que proporcione o controlo da dor e ansiedade em pediatria com recurso a intervenções não 

farmacológicas consoante a necessidade do serviço onde está a ser realizado o estágio clínico; 

• Divulgação junto da equipa de enfermagem o material pedagógico criado. 
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❖ Execução 

Depois do planeamento surge a quarta etapa da metodologia de projeto, a execução, em 

que o que anteriormente era somente um real construído mentalmente, um “esboço de 

desejo”, começa a tornar-se uma situação real construída” (Carvalho et al, 2001; Nogueira, 2005, 

citado por Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.23).  

Como a execução irá ser feita em diferentes contextos, poderão existir algumas limitações 

ao que foi inicialmente planeado, logo se necessário algumas alterações serão feitas para que 

os objetivos possam ser atingidos. Os investigadores têm de contar com imprevistos e arranjar 

estratégias para os superar sem comprometer a aplicação do projeto. (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010). 

É nesta fase da metodologia de projeto que as atividades/ estratégias a desenvolver 

descritas anteriormente são implementadas. A pesquisa bibliográfica foi uma atividade realizada 

em todo o processo de execução do projeto, o que permitiu adquirir e aprofundar os 

conhecimentos acerca do controlo da dor e ansiedade em pediatria, mas especificamente num 

contexto de pandemia.  Essa pesquisa bibliográfica foi feita essencialmente através da análise e 

reflexão de artigos científicos, revistas e livros. 

Nos diferentes locais de estágio, as atividades realizadas foram diferentes, pois adequaram-

se ao serviço em questão e às suas reais necessidades. No estágio final foram efetuadas três 

atividades distintas, atividades essas que foram sempre discutidas com a enfermeira 

orientadora, gestora e professora orientadora, tendo como principal objetivo que fosse algo útil 

e necessário no serviço. No estágio no Serviço de Urgência Pediátrica, tendo em conta a minha 

vasta experiência em situações de trauma foi-me solicitado a criação de vídeos de trauma com 

as técnicas mais comuns no serviço de urgência, sendo elas a colocação/troca de colar cervical, 

a técnica de levantamento, colocação em plano duro e utilização da maca pluma. A dor está 

associada aos traumatismos, e a utilização de EPI’s dificulta as estratégias para o controlo desta. 

É fundamental a utilização de técnicas corretas de estabilização/mobilização em situações de 

trauma, pois ajudam a melhorar a dor/ansiedade. Para além disso, a comunicação é uma 
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estratégia útil na abordagem da dor e, quando bem utilizada serve como distração para o alívio 

da dor. Os vídeos foram gravados e editados no formato MP4, onde as técnicas acima referidas 

eram descritas e realizadas em simultâneo e foram deixados no local de estágio, numa pasta 

devidamente identificada, no computador da sala de observações da urgência, para que a 

equipa tivesse acesso aos mesmos. Foram igualmente entregues à enfermeira chefe cópias dos 

vídeos. Devido ao formato da atividade realizada não foi possível colocar os vídeos neste 

relatório final, tendo sido apenas colocados os títulos e a parte final dos mesmos (Apêndice 2). 

No serviço de internamento, foi sugerido pela enfermeira orientadora escrever uma 

história que descrevesse o procedimento de colheita de sangue com o intuito de distrair as 

crianças que eram sujeitas a tal procedimento.  Devido à pandemia, essa história foi plastificada 

e encadernada, para ser de fácil desinfeção. A sugestão partiu do facto de no serviço em questão 

não existir no momento do estágio material distrativo adequado para que se usasse no 

momento da realização de procedimentos dolorosos. O objetivo do livro foi que as crianças em 

idade escolar lessem a história antes de ir efetuar o procedimento e no momento deste se 

distraíssem com as imagens de modo a este ser menos doloroso. O livro foi deixado na sala de 

procedimentos, para o acesso a este ser facilitado (Apêndice 3). 

Por último, no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal foi efetuado um Manual 

de Integração para os pais. Com o intuito de estes conhecerem o serviço e os procedimentos 

dolorosos mais comuns, para que no momento de execução dos mesmos se encontrem mais 

tranquilos, menos ansiosos de forma a transmitirem aos bebés menos ansiedade e colaborarem 

de uma forma mais eficaz na implementação das estratégias não farmacológicas (Apêndice 4).  

 

❖ Avaliação 

A avaliação é a quinta etapa da metodologia de projeto, é um processo contínuo onde é 

avaliado todo o processo desde o início até à sua implementação (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

Para estes autores,  

“Avaliar um projeto implica a verificação da consecução dos objectivos 

definidos inicialmente. (…) Assim, podemos ter uma lista dos objectivos 
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iniciais e verificar se cada um foi atingido. Em caso positivo, torna-se 

necessário (…) questionar se atingir o objectivo foi útil ao processo ou se, 

após o término do projecto, constata-se que o mesmo não era relevante, e 

quais as possíveis justificações” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.26). 

O presente projeto foi avaliado efetuando entrevistas informais aos elementos da equipa 

de enfermagem onde os mesmos foram realizados. Nas entrevistas, todos os elementos da 

equipa de enfermagem que foram contactados referiram que o projeto estava muito 

interessante, sendo extremamente útil para os serviços.  

Apesar de todos os constrangimentos sentidos durante os momentos de estágio, o balanço 

final é positivo, atingindo todos os objetivos propostos. 

 

2.8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A última fase da metodologia de projeto é a divulgação dos resultados, que tal como o 

nome indica é quando a população em geral tem conhecimento dos resultados obtidos com a 

implementação do projeto. Para Ruivo, Ferrito & Nunes “a divulgação assegura o conhecimento 

externo do projecto e a possibilidade de discutir as estratégias adotadas na resolução do 

problema” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.31). Esta divulgação de resultados vai ser feita com 

a elaboração de um relatório final, sendo este discutido publicamente. 
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3.  ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

Um dos principais objetivos definidos para o Mestrado é atingir as competências no âmbito 

de três domínios, sendo eles, as competências comuns ao enfermeiro especialista, as 

competências comuns ao EESIP e as competências de mestre. 

A ordem dos enfermeiros, através do regulamento do exercício profissional do enfermeiro 

define enfermagem como  

“a profissão que, na área da saúde tem como objetivo prestar cuidados 

de enfermagem ao ser humano, (…) de forma que mantenham, melhorem e 

recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional 

tão rapidamente quanto possível” e o enfermeiro especialista é habilitado 

com “ um curso de especialização em enfermagem ou com curso de estudos 

superiores especializados em enfermagem, a quem foi atribuído um título 

profissional que lhe reconhece competência científica e humana para 

prestar, (…), cuidados de enfermagem especializada na área da sua 

especialidade” (OE, 2015, p.99). 

É igualmente importante entender o conceito de competência,  ““saber mobilizar”, “saber 

integrar” e “saber transferir”” (Le Boterf, 1994, p.41). 

Durante a prestação de cuidados de enfermagem, muitas vezes surgem situações 

complexas em que os enfermeiros poderão ser responsabilizados quer a nível ético quer a nível 

legal pela sua prática profissional. O metaparadigma da enfermagem é constituído por quatro 

conceitos base, sendo eles, a pessoa, o ambiente, a saúde e os cuidados de enfermagem. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros [OE], pessoa é um “ser social e agente intencional de 

comportamentos baseados nos valores, nas crenças e nos desejos da natureza individual, o que 

torna cada pessoa um ser único, com dignidade própria e direito a autodeterminar-se. Os 

comportamentos da pessoa são influenciados pelo ambiente no qual ela vive e se desenvolve” 

(OE, 2001, p.8). Ainda a OE afirma que o ambiente é “constituído por elementos humanos, 
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físicos, políticos, económicos, culturais e organizacionais, que condicionam e influenciam os 

estilos de vida e que se repercutem no conceito de saúde” (OE, 2001, pp 8-9). Os padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem da OE definem saúde como o “estado e, 

simultaneamente, a representação mental da condição individual, o controlo do sofrimento, o 

bem-estar físico e o conforto emocional e espiritual (…) variável no tempo, ou seja, cada pessoa 

procura o equilíbrio em cada momento, de acordo com os desafios que cada situação lhe coloca” 

(OE, 2001, p.8). Por último, os cuidados de enfermagem “tomam foco de atenção a promoção 

dos projetos de saúde que cada pessoa vive e persegue” focando-se “na relação interpessoal de 

um enfermeiro e uma pessoa ou um enfermeiro e um grupo de pessoas (família ou 

comunidades)” em que têm “quadro de valores, crenças e desejos da natureza individual”, 

distinguindo o enfermeiro pela “formação e experiência que lhe permite compreender e 

respeitar os outros numa perspetiva multicultural, num quadro onde procura abster-se de juízos 

de valor relativamente à pessoa cliente dos cuidados de enfermagem” (OE,2001, pp 10-11). 

A capacidade de reflexão crítica das competências adquiridas e por sua vez desenvolvidas 

ao longo deste percurso académico é fundamental, logo o presente capítulo do relatório final é 

essa mesma reflexão, que pressupõe a descrição e análise crítica dos objetivos inicialmente 

propostos, assim como as atividades e intervenções do EESIP abordadas ao longo dos estágios, 

bem como a análise reflexiva das competências comuns do enfermeiro especialista e as de 

mestre. 

 

3.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIROS ESPECIALISTAS 

A OE refere que o enfermeiro especialista “é aquele a quem se reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializado nas áreas de 

especialidade em enfermagem” (OE, 2019, p.4744) e define competências comuns como 

 “competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da 

sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, 
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ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado 

no âmbito da formação, investigação e assessoria” (OE, 2019, p.4745).  

O Regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista refere que essas 

mesmas competências  

“envolvem as dimensões da educação dos clientes e pares, de 

orientação, aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de 

descodificar, disseminar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, 

que permita avançar e melhorar de forma contínua a prática da enfermagem. 

(OE, 2019, p.4744). 

Tal como descrito anteriormente, as competências comuns dos enfermeiros especialistas 

assentam em quatro domínios, sendo eles a responsabilidade profissional, ética e legal; 

melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento de aprendizagens 

profissionais; domínios esses imperativos de reflexão no contexto deste trabalho. 

 

3.1.1 Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

Este domínio contempla a competência de desenvolver uma prática profissional e ética no 

seu campo de intervenção e a de promover práticas de cuidados que respeitam os direitos 

humanos e as suas responsabilidades profissionais. Neste domínio, “o enfermeiro distingue-se 

pela sua formação e pela abordagem holística, num contexto multiprofissional de atuação, bem 

como pela orientação ética e deontológica do seu agir” (Nunes, 2017, p.13). A OE reforça a ideia, 

afirmando que o enfermeiro “a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de 

especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e deontologia 

profissional; b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais” (OE, 2019, p.2445). 

A lei n. º156/2015 refere-se à Deontologia Profissional, onde estão espelhados os deveres 

dos enfermeiros, sendo o primeiro cumprir as normas deontológicas e as leis que regem a 

profissão. Segundo o artigo número 100 do Código Deontológico da Ordem do Enfermeiros,  
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“O enfermeiro assume o dever de: a) Cumprir as normas deontológicas e as 

leis que regem a profissão; b) Responsabilizar-se pelas decisões que toma e 

pelos actos que pratica e delega; c) Proteger e defender a pessoa humana 

das práticas que contrariem a lei, a ética ou o bem comum, sobretudo 

quando carecidas de indispensável competência profissional; d) Ser solidário 

com a comunidade, de modo especial, em caso de crise ou catástrofe, 

atuando sempre de acordo com a sua área de competência; e) Assegurar a 

atualização permanente dos seus conhecimentos, designadamente através 

da frequência de qualificação profissional” (OE, 2015ª, p.6). 

A deontologia “apresenta, assim, um rosto com duas faces – de um lado, a expressão das 

normas e dos deveres; do outro, o poder e a possibilidade de conhecer mérito ou aplicar pena. 

Sendo parte de um todo complexo, os deveres emergem em ligação à mora profissional e ao 

direito” (Nunes, 2005: 10). Miranda concorda com o autor anteriormente mencionado e reforça 

que a deontologia “deverá ser entendida como a formulação do dever profissional, um conjunto 

de normas de uma profissão como boas práticas, e assentando no compromisso do bem-estar 

do Homem” (Miranda, 2008: 107). Direito é a ordem que deve existir numa sociedade de forma 

a garantir aspetos imprescindíveis de convivência (Ascensão, 2003). O direito à saúde apresenta 

diversas fontes, tais como, a constituição da república portuguesa, leis e decretos de lei, que 

têm como objetivo gerir os comportamentos em sociedade. 

Tal como refere Watson,  

“O cuidar não é, por conseguinte, apenas uma emoção, atitude ou um 

simples desejo. Cuidar é o ideal moral da enfermagem, pelo que o seu 

objectivo é proteger, melhorar e preservar a dignidade humana. Cuidar 

envolve valores, vontade, um compromisso para o cuidar, conhecimentos, 

ações carinhosas e suas consequências” (Watson, 2002, p.55). 

Em relação ao trabalho em questão, todo ele foi efetuado com base e princípios, valores e 

normas deontológicas, tendo sempre presentes a proteção dos direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais mobilizando conhecimentos referentes às dimensões 
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deontológica, ética, epistemológica e jurídica de forma a termos a ação eticamente mais 

adequada e que nunca violasse os direitos ou deveres em questão. 

 

3.1.2. Domínio da melhoria contínua da qualidade 

No domínio da melhoria contínua da qualidade,  

“Boas práticas em enfermagem representam a agregação das dimensões 

científica, técnica e humana, suportando as respostas humanas e as 

necessidades da pessoa ou grupo concreto, procurando a máxima satisfação 

do cliente” (Nunes, 2017, p.13). 

Hesbeen define os enfermeiros como “profissionais que cuidam, cuja arte é complexa, 

subtil e enraizada num profissionalismo que não se manifesta apenas através dos atos 

praticados, mas também através da capacidade de ir ao encontro dos outros e de caminhar com 

eles para conseguir uma saúde melhor” (Hesbeen, 2001, p.34). 

A OE definiu os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem com o principal objetivo 

de existir sempre uma melhoria dos cuidados de enfermagem prestados aos cidadãos e de 

refletir sobre o exercício profissional dos enfermeiros. O enfermeiro “distingue-se pela 

formação e experiência que lhe permite compreender e respeitar os outros numa perspectiva 

multicultural, num quadro onde procura abster-se de juízos de valor relativamente à pessoa 

cliente de enfermagem” (OE, 2001, p.10).  

A nível organizacional, cada vez mais se observa preocupação a nível do desenvolvimento 

pessoal e essencialmente profissional dos seus funcionários, notando-se igualmente esta 

preocupação em relação à Enfermagem. Cada vez mais são definidas estratégias para uma 

adaptação à mudança, estratégias essas que passam pela formação e atualização de 

conhecimentos (Sousa, 2006). A formação contínua é fundamental para essa atualização de 

conhecimentos, assim como para a aquisição de novos conhecimentos, aprofundando os 

mesmos para que atuem com sucesso, adquirindo novas competências e aptidões (Rodrigues, 
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2003). A OE defende “a existência de uma política de formação contínua dos enfermeiros, 

promotora do desenvolvimento profissional e da qualidade”, de forma a dar uma resposta de 

qualidade e até mesmo de excelência na prestação de cuidados (OE, 2001, p.20). Essa ideia é 

reforçada pelo Decreto-Lei n.º 248/2009, no artigo 20 – Formação Profissional, que refere que 

“a formação dos trabalhadores integrados na carreira de Enfermagem assume um carácter de 

continuidade e prossegue objectivos de atualização técnica e científica, ou de desenvolvimento 

de projetos de investigação” (Diário da República, 2009, p.6764). 

Durante os ensinos clínicos colaboramos em projetos na área da qualidade, essencialmente 

na área dos registos clínicos, no sistema informático SClinic, onde são registadas todas as 

intervenções realizadas à criança, assim como os agendamentos futuros. Os registos são 

essenciais pois remetem-nos para os indicadores de qualidade definidos pelas instituições, 

nomeadamente o indicador avaliação/reavaliação da dor. Em todos os momentos foi respeitada 

a integridade cultural, espiritual, biopsicossocial da criança, assim como foi respeitada a opinião 

da mesma e do seu elemento de referência, a sua decisão e preferência, promovendo assim a 

confidencialidade e privacidade. 

 

3.1.3. Domínio da gestão dos cuidados 

Nunes afirma que “os enfermeiros desenvolvem atividades de proteção, promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, atuando em equipas multiprofissionais a todos 

os níveis de organização dos serviços de saúde, e acompanham as transições de vida e o 

processo de morrer” (Nunes, 2017, p.19). O domínio específico da gestão está inerente ao 

enfermeiro especialista, e as suas competências são: “a) Gere os cuidados de enfermagem, 

otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde; b) Adapta a liderança 

e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos 

cuidados.” (OE,2019, p.4745). 

É competência do enfermeiro especialista realizar a gestão dos cuidados, otimizando as 

respostas da equipa de saúde e acima de tudo garantir a segurança e qualidade dos cuidados 

prestados e das tarefas delegadas. 
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Em todos os locais de estágio a complexidade e a especificidade de cuidados era elevada, 

onde muitas vezes era o chefe de equipa que resolvia as situações que surgiam ao longo do 

turno, essencialmente no que diz respeito à organização do serviço, à gestão de recursos 

humanos e materiais, servindo igualmente de elo de ligação com a restante equipa 

multidisciplinar e inclusivamente na tomada de decisão quando surgissem situações de 

urgência/emergência. Com todas as situações vividas durante os estágios, constatamos que é 

extremamente difícil e complexo dar resposta às questões de liderança e gestão de equipas e 

de serviços. 

 

3.1.4 Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

As competências do domínio das aprendizagens profissionais consistem em desenvolver o 

autoconhecimento e assertividade e efetuar os cuidados de enfermagem baseados na evidência 

científica. 

Em relação a este domínio, os enfermeiros devem  

“deter uma elevada consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro; deve 

ser capaz de gerar respostas, de elevada adaptabilidade individual e 

organizacional; deve responsabilizar-se por ser facilitador de aprendizagens, 

em contextos de trabalho, na área da especialidade; suporta a prática clínica 

na investigação e no conhecimento, na área da especialidade; provê 

liderança na formulação e implementação de políticas, padrões e 

procedimentos para a prática especializada no contexto de trabalho” (OE, 

2019, p.4749). 

Para desenvolver competências de enfermeiro especialista é fundamental a pesquisa 

científica enriquecendo assim os conhecimentos, permitindo atuar baseados na “praxis clínica 

especializada em sólidos e válidos padrões do conhecimento” (OE, 2019, p.4746). 
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Neste domínio, foi sempre efetuada uma atualização de conhecimentos e uma pesquisa 

aprofundada acerca da temática, o curso de suporte avançado de vida pediátrico, foi possível 

assistir e participar no 1ºCongresso Internacional de Enfermagem da Criança e Adolescente e foi 

elaborado um artigo científico intitulado “Impacto da Pandemia COVID-19 na prestação de 

cuidados à criança em situações de doença: uma scoping review”. 

 

3.2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

INFANTIL E PEDIÁTRICA 

O EESIP presta cuidados de enfermagem desde o nascimento até aos 18 anos de idade, 

podendo essa prestação de cuidados prolongar-se até aos 21 ou 25 anos, em casos que a 

transição para a vida adulta ainda não tenha acontecido com sucesso, baseando-se no modelo 

concetual centrado na criança e na família. O EESIP “trabalha em parceria com a criança e 

família/pessoa significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre (…) para promover o 

mais elevado estado de saúde possível, prestar cuidados à criança saudável ou doente e 

proporciona educação para a saúde assim como identifica e mobiliza recursos de suporte à 

família/pessoa significativa” (OE, 2018, p.19192). 

A OE define através dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem 

de saúde infantil e pediátrica a missão do EESIP como sendo, prestar “cuidados de nível 

avançado com segurança e competência à criança/jovem saudável ou doente” (OE, 2018, 

p.19192). O acima citado encontra-se espelhado no nosso percurso académico, essencialmente 

com a realização de estágios clínicos. Tal como referido anteriormente, o EESIP baseia-se no 

modelo concetual centrado no binómio criança/pessoa significativa, em que  

“são áreas de atuação particular a avaliação e promoção do crescimento e 

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

a maximização do potencial de desenvolvimento infantil; a gestão do bem-estar da 

criança; a deteção precoce e encaminhamento de situações que possam afetar 

negativamente a vida ou qualidade de vida, nomeadamente comportamentos de risco, 
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suicídio, violência e gravidez; a promoção de autoestima do adolescente e a sua 

progressiva responsabilização pelas escolhas relativas à saúde” (OE, 2018, p.19192). 

As competências do EESIP são: 

a) Assistência à criança/jovem com a família na maximização da sua saúde; 

b) Cuidar da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; 

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

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

A grande vantagem de desenvolver estágios em diversos locais diferentes é permitir 

adquirir e desenvolver diversas competências na nossa área de especialização. 

 

3.2.1 Assistência à criança/jovem com a família na maximização da sua saúde 

Para a OE e considerando  

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

binómio criança/família como alvo do cuidar do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, estabelece com ambos uma 

parceria de cuidar promotora da otimização da saúde, no sentido da 

adequação da gestão do regime e da parentalidade” (OE, 2018, p.19192). 

Esta competência tem duas áreas de competência, sendo elas “Implementa e gere, em 

pareceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o regime e 

da reinserção social da criança/jovem” e “Diagnostica precocemente e intervém nas doenças 

comuns e nas situações de risco que possam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida 

da criança/jovem” (OE, 2018, p.19193). 
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Em todos os locais de estágio, procurámos sempre incluir a pessoa significativa da criança 

nos cuidados de enfermagem, uma vez que, segundo Casey, os pais são os melhores prestadores 

de cuidados dos seus filhos (Casey, 1995). Todos os cuidados de enfermagem foram planeados 

e executados promovendo o envolvimento da pessoa significativa e quando necessário 

negociados com esta. Por exemplo, no estágio do serviço de neonatologia, sempre que o estado 

clínico do recém-nascido o permitisse, incentivávamos a pessoa de referência que se encontrava 

no momento junto do recém-nascido que efetuasse contato pele a pele, através do método 

canguru e a ter uma participação ativa nos cuidados de higiene do mesmo. Essas ações 

permitiam aos pais participarem ativamente nos cuidados ao seu filho, que é o ideal desde o 

nascimento. Por outro lado, o método canguru era essencial como método para controlo da dor 

e da ansiedade nos recém-nascidos quando eram submetidos a procedimentos dolorosos e após 

os cuidados de higiene, uma vez que as mobilizações os deixam ansiosos e o método canguru é 

igualmente eficaz para diminuir a ansiedade e stress no recém-nascido. Ou seja, eram sempre 

adotados comportamentos potenciadores de saúde (OE, 2018). No entanto, na maioria das 

vezes, devido ao estado clínico dos recém-nascidos esse contato era impossível, sendo a 

comunicação o mais utilizado pelos pais para intervirem com os seus filhos. Devido à pandemia 

por COVID-19, apenas era permitido a permanência de uma pessoa significativa de cada vez, 

sendo essencialmente o pai ou a mãe. 

A parceria de cuidados com os pais é fundamental, no entanto também é muito importante 

desenvolver uma parceria de cuidados com outros profissionais de saúde pertencentes à equipa 

multidisciplinar. Por exemplo, no serviço de neonatologia, sendo as patologias respiratórias uma 

das mais comuns, alguns recém-nascidos necessitavam de efetuar cinesioterapia respiratória, 

que era executada, no serviço em questão por fisioterapeutas, que questionavam sempre ao 

enfermeiro responsável pelo recém-nascido o momento mais adequado para tal. No serviço de 

internamento onde foi efetuado o estágio, devido às múltiplas patologias das crianças, eram 

diversas as especialidades médicas que colaboravam com o serviço, assim como assistentes 

sociais, psicólogos, entre outras. Nesse serviço em questão a cinesioterapia respiratória era 

efetuada por enfermeiros especialistas em reabilitação. Também estavam presentes no serviço 

de segunda a sexta duas professoras, para auxiliar as crianças em idade escolar a acompanharem 

a matéria administrada nas escolas. 
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A comunicação é uma ferramenta extremamente importante, no entanto tem de ser bem 

utilizada, ou seja, a comunicação tem de ser assertiva, clara e objetiva, e sempre adequada à 

idade da criança e respeitando a sua cultura, as suas crenças religião e mesmo a capacidade de 

compreensão da mensagem por parte dos pais. É fundamental utilizar uma linguagem simples 

que seja facilmente compreendida. 

Durante o estágio 1, foi-nos possível assistir e efetuar consultas de enfermagem de saúde 

infantil e pediátrica ao longo de toda a idade pediátrica. A primeira consulta era de extrema 

importância, pois na USF onde foi realizado o estágio era dado um folheto aos pais, nesta 

situação de pandemia apenas entrava um acompanhante, onde estavam inumeradas as 

alterações mais comuns do recém-nascido de termo. Na consulta era explicado tudo ao familiar 

que acompanhava o recém-nascido, era garantido que o familiar percebia e no final era dado o 

folheto informativo para auxiliar os pais no domicílio. Para além das alterações mais comuns nos 

recém-nascidos eram abordadas temáticas fundamentais tais como amamentação, higiene do 

sono, plano nacional de vacinação e possíveis vacinas extraplano nacional, sistemas de retenção 

adequados para transporte em automóveis, entre outros. 

Efetuar ensinos é fundamental, pois quando a criança se encontra em casa, são elas 

próprias ou mesmo a pessoa significativa que presta os cuidados necessários. Os ensinos têm 

de ser feitos no momento certo, momento em que os pais estejam recetivos para aprender. 

As nossas ações têm sempre o objetivo de se adequarem às reais necessidades da criança, 

necessidades individuais, familiares e mesmo socioculturais. 
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3.2.2. Cuidar da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade 

Para a OE, o EESIP “mobiliza recursos oportunamente, para cuidar da criança/jovem e 

família em situações de particular exigência, decorrente da sua complexidade, recorrendo a um 

largo espectro de abordagens e terapias.” (OE, 2018, p.19193). 

Esta competência apresenta cinco unidades de competência, sendo elas:  

“Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e 

presta cuidados de enfermagem apropriados; Faz a gestão diferenciada da 

dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas; responde às 

doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados; Providencia 

cuidados à criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde, 

recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns e 

complementares, amplamente suportadas na evidência e promove a 

adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica, 

deficiência/incapacidade.” (OE, 2018, p.19193). 

No decorrer de todos os ensinos clínicos as experiências vividas são imensas, no entanto há 

sempre as que nos marcam mais e as que definem para sempre o nosso percurso académico, 

profissional e mesmo pessoal. Essa experiência por mim vivenciada foi no serviço de 

internamento onde tivemos a necessidade de prestar cuidados a um bebé em fim de vida. No 

momento foi algo que podemos mesmo considerar doloroso. A um bebé de 16 meses, está 

associada vida, alegria, vivacidade, mas a este bebé não. Não é fácil separar a parte profissional 

da parte pessoal, e nesta situação específica foi mesmo muito difícil pois o bebé em questão 

tinha a idade aproximada do meu filho. No entanto, nós enquanto enfermeiros, nesta situação 

específica EESIP, temos de aplicar “conhecimentos e capacidades facilitadores da ‘dignificação 

da morte’ e dos processos de luto” (OE, 2018, p.19193). 

No serviço de urgência, tivemos oportunidade por três situações distintas de prestar 

cuidados a crianças com o diagnóstico inaugural de diabetes mellitus, onde foi fundamental 
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auxiliar a criança e a pessoa significativa na adaptação à patologia, promovendo uma relação 

dinâmica com a criança e a sua família com a finalidade de os capacitar na adaptação à doença 

(OE, 2018). 

As decisões tomadas na nossa prática diária nos momentos dos estágios clínicos foram 

sempre baseadas em evidência científica atualizada.  

No estágio do serviço de urgência foi-nos dada a oportunidade de observar e até mesmo 

efetuar triagem, o que por vezes implica agir de forma rápida e eficaz, tendo um curto espaço 

de tempo para mobilizar os conhecimentos previamente adquiridos de forma a identificar e 

atuar perante situações de urgência/emergência. Os cuidados de enfermagem prestados foram 

sempre adequados às necessidades das crianças e a triagem definia a prioridade de 

atendimento, ou seja, a prioridade para a observação médica e posterior tratamento. Essas 

prioridades eram definidas por cores, sendo a vermelha a mais emergente, que apresentava um 

tempo máximo para o atendimento médico de 10 minutos. Durante o estágio na urgência nunca 

foi presenciada uma situação com esta prioridade. Na urgência onde foi efetuado o estágio 

existia um protocolo interno que determinava que todos os bebés até aos quatro meses era 

atribuída uma prioridade laranja, independentemente da causa de ida ao serviço de urgência e 

no momento da triagem escrevia-se em observações que era atribuída cor laranja devido a 

protocolo. 

Cuidar da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade é de extrema 

importância para a realização deste trabalho tendo em conta a sua temática, uma vez que é 

nesta competência que o EESIP faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da 

criança/jovem, otimizando as respostas. Garante a gestão de medidas farmacológicas de 

combate à dor e aplica conhecimentos e habilidades em intervenções não farmacológicas para 

o alívio da dor. Esta competência foi adquirida com a realização do presente projeto, assim como 

a consulta de bibliografia acerca da temática. 

No decorrer do estágio as decisões foram tomadas com base na evidência científica atual, 

dando mais ênfase à temática do projeto, intervindo sempre para o controlo da dor e da 

ansiedade em pediatria, nunca esquecendo o momento atual de pandemia. 
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3.2.3 Prestação de cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida 

e do desenvolvimento da criança e do jovem 

Relativamente a esta competência em específico, em diversas atividades tivemos 

oportunidade de a adquirir, no entanto destacamos a consulta de saúde infantil que tivemos 

oportunidade de acompanhar e executar no estágio da USF. Nessas mesmas consultas, foi 

possível procedermos à avaliação das crianças e respetivas famílias, norteada pelo plano 

nacional de saúde infantil e juvenil [PNSIJ]. Foi igualmente importante abordar os cuidados 

antecipatórios nas diferentes faixas etárias. O desenvolvimento psicomotor é igualmente 

avaliado nas consultas, de maneira a averiguar se é o adequado para a idade em questão. 

Igualmente importante é promover o vínculo entre bebé e pais; realizar e reforçar ensinos 

acerca da amamentação, esclarecendo dúvidas e verificando o bebé a mamar para corrigir 

potenciais problemas, tais como a pega deste. Capacitar os pais para a prestação de cuidados 

ao bebé é muito importante. Abordamos também questões relacionadas com a segurança, o 

transporte do latente nos sistemas de retenção adequados e os malefícios da exposição da 

criança a agentes tóxicos. 

Consequentemente, foram realizadas mais intervenções tendo em conta o controlo da dor 

e da ansiedade em pediatria visto ser a temática do projeto, mas nunca foram descoradas as 

restantes necessidades da criança/jovem. 

 

3.2.4 O PAPEL DO EESIP NO CONTROLO DA DOR/ANSIEDADE EM IDADE PEDIÁTRICA 

Em relação aos EESIP, é competência destes mobilizar “recursos oportunamente, para 

cuidar da criança/jovem e família em situações de particular exigência, decorrente da sua 

complexidade, recorrendo a um largo espectro de abordagens e terapias” (OE, 2018: 19193), 

promovendo uma “gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as 

respostas” , “Garante a gestão de medidas farmacológicas de combate à dor” e “Aplica 
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conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas de combate à dor” (OE, 2018, p. 

19193).  

O EESIP foca-se num modelo conceptual centrado na criança e na sua família/ pessoa 

significativa no contexto que esta se encontre, quer seja em hospital, casa, escola, cuidados 

continuados e tem como principal objetivo “promover o mais elevado estado de saúde possível” 

(OE, 2018, p.19192). Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, as crianças são todos 

os indivíduos desde o nascimento até menos de 18 anos, e são um grupo prioritário (UNICEF, 

1989). O EESIP considera sempre o binómio criança/família como uma mais-valia para a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, na medida em que as suas intervenções são sempre 

com foco na criança, englobando sempre a família e/ou pessoa significativa nestas, tendo 

sempre como objetivo e preocupação o bem-estar da criança/jovem (OE, 2018). 

Os EESIP têm diversas competências específicas na sua prestação de cuidados, e tendo em 

conta essas competências, o EESIP tem áreas de atuação específica, nomeadamente  

“avaliação e promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e do 

jovem (…); a gestão do bem-estar da criança; a deteção precoce e 

encaminhamento de situações que possam afetar negativamente a vida ou 

qualidade de vida, (…)” (OE, 2018, p.19192). 

A área de atuação do ESSIP para a temática deste trabalho é a gestão do bem-estar da 

criança, e a competência específica “Cuida da criança/jovem e família em situações de especial 

complexidade” (OE, 2018, p.19193) onde a unidade de competência é fazer “a gestão 

diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas (OE, 2018, 

p.19193). 

Para além das competências de EESIP é importante refletir acerca das competências de 

mestre, “Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 

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

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo” (Assembleia da República, 

2006, p.2246). 
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3.3 COMPETÊNCIAS DE GRAU MESTRE 

O grau de mestre conferido segundo o Decreto-lei 74/2006 de 24 de março do ministério 

de ciência, tecnologia e ensino superior, que regulamenta o regime jurídico dos graus 

académicos e os diplomas de ensino superior, alterado pelo decreto de lei 63/2016 de 13 de 

setembro, estabelece que o grau de mestre pode ser conferido numa área de especialidade, 

nesta situação específica na área de saúde infantil e pediátrica.  

O grau de mestre pressupõe que sejam adquiridas as seguintes competências:  

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que, sustentando-se 

nos conhecimentos obtidos ao nível do 1ºciclo, os desenvolve e aprofunde e permitam e 

constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos casos em contexto 

de investigação; 

b) (…) 

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

soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo refle-

xões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e 

desses juízos ou os condicionem; 

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

subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambigui-

dades; 

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

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (AR, 2006, p.2246). 

Em relação à área de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, para além das competên-

cias comuns e específicas do EESIP, têm de ser tomadas em conta as competências de mestre, 

nesta situação específica de mestre em enfermagem, sendo elas: demonstra competências 
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clínicas na concepção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem 

numa área especializada; Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover 

a prática de enfermagem baseada na evidência; Tem capacidades para integração de conheci-

mentos, tomada de decisão e gestão de situações complexas, com ponderação sobre as implica-

ções e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais; Realiza desenvolvimento autónomo de 

conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida; Participa de forma proactiva em equi-

pas e em projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais; Realiza análise diagnóstica, 

planeamento, intervenção e avaliação na formação de pares e de colaboradores, integrando a 

formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem em particular; Evi-

dencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de especiali-

dade. 

Posteriormente irão ser descritas as competências de mestre em enfermagem adquiridas 

durante este percurso académico. 

 

Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na 

supervisão dos cuidados de enfermagem numa área especializada 

Segundo Benner, “O desenvolvimento do conhecimento numa disciplina aplicada consiste 

em desenvolver o conhecimento prático (saber fazer) (…) desenvolvido ao longo da experiência 

clínica, aquando da prática dessa disciplina” (Benner, 2001, p.32). O mesmo autor afirma que o 

enfermeiro perito numa área é aquele que ao longo do tempo vai adquirindo competência para 

efetuar uma avaliação global da situação vivenciada, sendo essa avaliação rápida e ágil de forma 

a resolver os problemas que surgem de forma eficaz. Ou seja, os cuidados de enfermagem 

englobam as vertentes de conceção, prestação, gestão e supervisão (Benner, 2001).  

Na área específica de pediatria, o EESIP na prestação de cuidados de enfermagem tem de 

fazer uma avaliação holística do binómio criança/família de forma a prestar os cuidados de 

enfermagem com qualidade e que vão de encontro às necessidades do binómio referido. Para a 

qualidade dos cuidados prestados ser garantida é fundamental o EESIP conhecer o modelo 

familiar da criança, pois só assim são garantidos cuidados individualizados que deem resposta 
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às reais necessidades da criança/família, quer seja em situações de especial complexidade, quer 

seja em situações específicas dando resposta às necessidades da criança segundo o ciclo de vida 

que se encontra e o seu desenvolvimento. 

Hesbeen afirma que “Os conhecimentos técnicos e científicos decorrem, em parte, da 

apropriação de saberes estabelecidos e da sua atualização” (Hesbeen, 2001, p.65). 

Segundo o Código Deontológico do Enfermeiro de 2005, alínea c) do artigo n.º 88, o 

enfermeiro tem o dever de “(…) manter a actualização contínua dos seus conhecimentos e 

utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e 

aprofundada nas ciências humanas” (OE, 2005, p.135). Durante todo o processo de prestação 

de cuidados especializados de enfermagem, os princípios éticos e deontológicos estiveram 

patentes. Todas as intervenções efetuadas foram regidas pelo direito à intimidade, à autonomia, 

à beneficência e à não maleficência, à justiça, à vulnerabilidade e ao sigilo profissional, 

prestando sempre cuidados baseados na evidência atual. 

 

Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência 

Fortin afirma que a investigação é uma arte que permite a aquisição de conhecimentos de 

forma sistematizada, que permitem identificar, analisar e descrever os acontecimentos que vão 

ajudar a resolver os problemas que surjam (Fortin, 1999). É fundamental estar constantemente 

a atualizar os conhecimentos adquiridos uma vez que a enfermagem está numa constante 

evolução, e só assim são garantidos cuidados de enfermagem de excelência, baseados nas 

evidências científicas atuais. 

No presente curso de mestrado, no primeiro ano, primeiro semestre houve uma unidade 

curricular intitulada Investigação em Enfermagem, o que foi muito importante para a aquisição 

de ferramentas necessárias para efetuar pesquisas com base em evidência científica, utilizando 

metodologias de projetos eficazes de modo a resolver os problemas que foram surgindo. Essas 

ferramentas tanto foram a nível teórico como a nível prático, com a execução de um artigo 
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científico, intitulado “Impacto da pandemia COVID – 19 na prestação de cuidados de 

enfermagem à criança em situação de doença: uma scoping review” (Apêndice 5) auxiliando 

assim na aquisição de competências na divulgação de resultados da investigação em 

enfermagem. 

 

Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de 

situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éti-

cas, profissionais e sociais 

A profissão de enfermagem é regulada ética e legalmente pelo Estatuto da Ordem dos En-

fermeiros e pelo Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro [REPE] (OE, 2015), pelo 

Código Deontológico do Enfermeiro (Lei n.º 156/2015), pelos Padrões de Qualidade dos Cuida-

dos de Enfermagem (OE, 2001) e neste caso específico pelas Competências do EESIP (OE, 2018). 

A tomada de decisão é fundamental para a prestação de cuidados de enfermagem de qua-

lidade. 

Durante os estágios clínicos a prática clínica foi sempre norteada pelo código deontológico. 

 

Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao 

longo da vida  

Enquanto enfermeiros de cuidados gerais, esta competência já é uma preocupação, pois a 

aquisição de novos conhecimentos, assim como a atualização dos existentes encontra-se diari-

amente patente, sempre com o objetivo de prestar cuidados de enfermagem de excelência, no 

entanto, com a realização do mestrado, o desenvolvimento desta competência tem sido aper-

feiçoado, pois tal como descrito anteriormente foram-nos dadas ferramentas essenciais para 

esse caminho. 
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Durante o estágio no serviço de neonatologia houve oportunidade de participar no 1º con-

gresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente, subordinado ao tema “Acesso 

à saúde de Qualidade e Promoção do Bem-estar”, realizado online nos dias 20 e 21 de maio de 

2021, com a duração de 13 horas. No mesmo congresso, participei no grupo de uma comunica-

ção livre, intitulada “Maus-Tratos Psicológicos em crianças em idade pré-escolar, no seio fami-

liar, repercussão no desenvolvimento emocional” (Anexo 1). Para além disso, efetuei em Beja, 

nos dias 10 e 11 de setembro o curso “European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)” ad-

ministrado pelo Grupo de Reanimação Pediátrico, obtendo a classificação de European Resusci-

tation Council Operacional (Anexo 2). 

Este percurso académico foi um percurso extremamente enriquecedor, quer a nível pessoal 

quer profissional e a necessidade de adquirir e aprofundar conhecimentos previamente adqui-

ridos estava constantemente patente, de forma a conseguir resolver problemas que fossem sur-

gindo. De igual modo, o sentimento que a responsabilidade profissional tem vindo a aumentar 

com o decorrer do percurso académico está constantemente presente, ambicionando sempre a 

prestação e cuidados de enfermagem de excelência. 

 

Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplina-

res e intersectoriais 

O código deontológico dos enfermeiros salienta que  

“o enfermeiro assume o dever de (…) trabalhar em articulação e complemen-

taridade com os restantes profissionais de saúde (…) e integrar a equipa em 

saúde, em qualquer serviço que trabalhe, colaborando com a responsabili-

dade que lhe é própria nas decisões sobre a promoção de saúde, a prevenção 

de doença, o tratamento e recuperação, promovendo a qualidade dos servi-

ços.” (OE, 2005, p.153). 

No início do percurso académico estava planeada a realização de sessões de formação em 

serviço, no entanto os serviços onde foram efetuados os estágios clínicos, devido ao momento 
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atual de pandemia, à exaustão das equipas de enfermagem e sobrecarga horária não autoriza-

ram essas sessões tendo-se encontrado alternativas onde a colaboração de todos os elementos 

da equipa foi fundamental. 

 

Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação de 

pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de sa-

úde em geral e da enfermagem em particular 

A competência em questão tem sido desenvolvida ao longo de todo o trabalho de projeto, 

com o levantamento do diagnóstico de situação, planeamento, execução e avaliação do projeto 

realizado, efetuando sempre uma relação entre a teoria e a prática. Tal como foi descrito ante-

riormente não foi possível efetuar formação em serviço, no entanto, no serviço de neonatologia 

foi possível assistir à formação administrada por enfermeiros peritos e especialistas em enfer-

magem de saúde infantil e pediátrica. 

Ferreira afirma que a qualidade dos cuidados prestados é conseguida com o desenvolvi-

mento pessoal e profissional do enfermeiro (Ferreira, 2015), e Hesbeen reforça a ideia afir-

mando que o perfil do enfermeiro é determinado pelos conhecimentos, aptidões e qualidades 

humanas adquiridas e desenvolvidas ao longo do processo formativo (Hesbeen, 2001). 

 

Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua 

área de especialidade 

As competências comuns e específicas do EESIP anteriormente analisadas e descritas de-

terminaram a aquisição desta competência de mestre em enfermagem. 
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CONCLUSÃO 

O conhecimento adquirido ao longo deste percurso académico apenas foi possível devido 

à componente prática do mesmo, tal como afirma Cunha et al “(…) há competências ao nível do 

saber-fazer, do saber-estar e saber-ser, que só na atividade (…) podem ser percebidos e 

desenvolvidos.” (Cunha et al, 2010, p.173). 

Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados com sucesso, pois adquirimos 

competências na realização de um projeto e refletimos acerca da importância do EESIP no que 

respeita ao controlo da dor e ansiedade, essencialmente em contexto de pandemia por COVID-

19 e essencialmente, refletimos acerca das competências de EESIP e de mestre adquiridas no 

decorrer do mestrado em geral, bem como no decorrer dos estágios 1 e final. 

A pesquisa em base de dados científicas efetuada e a consulta de bibliografia relacionada 

com a temática do presente trabalho foram ações fundamentais para que os objetivos propostos 

tenham sido atingidos, pois através dela os conhecimentos foram adquiridos ou aprofundados. 

O desenvolvimento do enquadramento concetual foi igualmente importante, pois permitiu 

que os conhecimentos na área do relatório fossem aprofundados, e mesmo adquiridos em 

inúmeras circunstâncias, e por outro lado permitiu associar a temática de interesse a teorias 

sempre com base na evidência científica. 

A realização de estágios em diferentes contextos clínicos, desde os cuidados de saúde 

primários, o internamento de pediatria, o serviço de urgência pediátrica e o serviço de 

neonatologia contribuíram imensamente para o nosso crescimento gradual, quer a nível pessoal 

quer a nível profissional, assim como na aquisição de competências de enfermeiro especialista, 

de EESIP e de mestre, e permitiu desenvolver o projeto de estágio na nossa área de interesse, e 

também foi realizado um artigo científico. 

Devido à pandemia muitos obstáculos foram surgindo ao longo deste percurso, no entanto, 

apesar disso, foram sendo ultrapassados de forma a obter o máximo de proveito quer a nível 

pessoal quer a nível profissional. 
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Pode-se então concluir que os objetivos foram atingidos e foram adquiridas competências 

de EESIP, sendo este um ponto de partida para contribuir de forma ativa na promoção e 

execução de cuidados de enfermagem em saúde e infantil e pediátrica de excelência. 
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ANEXO 1 – CERTIFICADO PRESENÇA CONGRESSO E COMUNICAÇÃO LIVRE 
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APÊNDICE 1 – CRONOGRAMA 
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Legenda: 1 - Ensino clínico Cuidados de Saúde Primários 
         2 - Ensino clínico Serviço de Urgência Pediátrica 
         3 - Ensino Clínico Serviço de Internamento Pediatria 
         4 - Ensino Clínico Unidade de Neonatologia 

 2020 2021 

novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho outubro 

Diagnóstico de Situação 1   

In
te

rru
pç

ão
 le

tiv
a 

2   3   4       

Definição dos objetivos 1   2   3   4       

Planeamento 1 1  2 2  3 3  4 4      

Execução  1   2   3    4 4    

Avaliação   1   2   3   4 4    

Divulgação de Resultados                                 
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APÊNDICE 2 – TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES DE TRAUMA 

(FORMATO VÍDEO) 
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APÊNDICE 3 – HISTÓRIA “PREPARAÇÃO PARA A COLHEITA DE SANGUE” 
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APÊNDICE 4 – GUIA DE ACOLHIMENTO PARA OS PAIS 
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Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do Centro Hospitalar 

e Universitário de Faro 

 

Guia de Acolhimento para os pais 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.chualgarve.min-saude.pt/servicos-clinicos/medicina-intensiva-neonatal-e-pediatrica/
http://www.chualgarve.min-saude.pt/servicos-clinicos/medicina-intensiva-neonatal-e-pediatrica/
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Olá, papás!! 

O serviço de Medicina Intensiva Neonatal e 
Pediátrica é um espaço que recebe bebés que 

precisam de cuidados de saúde especiais. 

Nós, os Super Bebés precisamos de um lugar 
com condições particulares: controle do nível da 
luz e do som para que este se assemelhe o mais 

possível com o interior da barriga da nossa 
mamã.  

Os pais são fundamentais para o nosso bom 
desenvolvimento e recuperação, pelo que a 
vossa presença e os vossos carinhos são 

insubstituíveis! 
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Queridos papás, 

Eu sei que fui um bebé muito apressado e que 
cheguei mais cedo do que o previsto, deixando-
vos muito surpresos e ao mesmo tempo, muito 

assustados! 

Entendo que sou diferente do que vocês 
imaginaram, mas sou o vosso bebé, e amo-vos 

muito! 

Para continuar a crescer vou precisar de 
cuidados especiais, e especialmente, do vosso 

amor!  

 Aqui vão encontrar profissionais que nos vão 
ajudar, e que irão responder a todas as vossas 

dúvidas, questões e inseguranças! 
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O Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e 
Pediátrica dispõem de uma sala para os pais, 

equipada para que vocês também possam 
fazer uma pausa para descansar, conversar 
um bocadinho ou comerem alguma coisa! 
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Quando me forem visitar, é muito importante que 
sigam as regras do serviço: 

✓ Vestir uma bata. 
✓ Tirar todos os objetos, como relógios, anéis e pulseiras an-

tes de entrarem.  
✓ Deixar o telemóvel no cacifo! Se me quiserem tirar uma fo-

tografia, peçam à enfermeira responsável, que ela dará 
autorização! 

✓ Desinfetar as mãos muito bem, pois estou mais sujeito a 
infeções!! 
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Este vai ser o meu cantinho durante os 
próximos tempos!  

Vou ter muitas máquinas ao meu redor. Elas 
podem ser de diversas formas e podem 

mesmo ser mudadas de umas para as outras 
com frequência, mas não significa que a 

minha situação clínica se esteja a agravar, na 
maioria das vezes essa mudança deve-se a 

rotinas do serviço! 
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O meu cérebro continua a desenvolver-se, mas 
agora “cá fora”, por isso ele tem um maior risco de 
lesões neurosensoriais, daí é muito importante que 
eu esteja o mais protegido possível, como estava 

na barriga da mamã!  

Na unidade, vão encontrar o ambiente escurecido, 
e é muito provável que a minha incubadora esteja 

tapada com mantas!  

Também é importante que não haja barulhos! 
Devem falar o menos possível e sempre o mais 

baixo que puderem! 

Estes cuidados são essenciais para o meu 
desenvolvimento neurosensorial e emocional, e na 

diminuição do stress! 
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Como nasci antes do tempo, ainda sou 
muito pequenino e com baixo peso e os 

meus pulmões ainda não estão totalmente 
desenvolvidos, pelo que estou mais 

vulnerável a infeções e a dificuldades em 
respirar, pelo que pode ser necessário 

ligarem-me a uma máquina para me ajudar 
a respirar!  

Mas não se esqueçam que eu sou um 
Super Bebé, cheio de força e vontade de 
lutar para que em breve possa respirar 

sozinho!  



 
  

97 
 

O controlo da dor e ansiedade em pediatria – o papel do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica em contexto de pandemia 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto estiver na incubadora, o 
objetivo será manterem-me numa 

posição semelhante à que estava na 
barriga da mamã! Assim, é normal que 
eu esteja contido dentro do que parece 

um ninho! Esta posição é importante 
para o meu bom desenvolvimento 

músculo-esquelético, para o 
desenvolvimento visual e auditivo, ter 

uma digestão mais fácil, interagir com os 
meus papás, entre outros...  
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O meu momento favorito do dia!!! A minha pele fica em contacto 
com a pele da mamã ou do papá, e eu fico sempre mais calmo! 
É um momento especial, pois posso estar bem juntinho a ti! Mas 
há outras vantagens! Este método, entre outras, ajuda a reduzir 
o tempo de internamento, a diminuir a dificuldade em respirar, 

ajuda a suportar o tempo em que estamos separados e controla 
e alivia a dor! 

Método Canguru 
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Os bebés internados na Unidade de 
Cuidados Intensivos, são sujeitos a 

inúmeras manipulações e procedimentos 
dolorosos! Por isso é natural que quando 

me tiverem de prestar cuidados, estes 
sejam prestados em conjunto por todos os 

profissionais de que necessito. 

Para o alívio da dor, há certas medidas que 
se podem adotar, como me colocarem em 

canguru com a mamã ou o papá, a 
contenção ou oferecerem-me gotas de 

sacarose ou de leite materno. 

Manipulações e Procedimentos Dolorosos 
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Procedimentos mais comuns na UCIN 
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Na unidade, vão me pesar 
diariamente, para se perceber se 
estou a aumentar de peso e quais 

as minhas necessidades 
nutricionais. 

Pesagem 
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Colocação de sonda de alimentação 

Se precisar de ajuda para beber 
leite, os enfermeiros terão que me 
colocar uma sonda no nariz ou na 

boca. Depois serei alimentado 
introduzindo o leitinho na sonda 
com uma seringa, ou ligando a 

sonda a uma máquina.  

A mamã pode tirar o leite com 
uma máquina e depois trazer para 

a unidade para eu o beber!  

Isto também ajuda á produção de 
leite, e assim quando estiver 
preparado para ir à mama da 

mãe, ela continuar a ter leitinho 
para me dar! 
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Os enfermeiros poderão ter que 
me aspirarem secreções, para 

que eu consiga respirar melhor. 
É um procedimento difícil de ver, 

mas depois fico muito mais 
aliviado! 

Aspiração de secreções 
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Clíster 

Uma barriguinha cheia de ar ou de cocó, 
fica grande e volumosa, e isso interfere 
com a parte pulmonar, não deixando os 
pulmões expandirem como deveriam! 

Como o meu intestino ainda não está 
totalmente desenvolvido, posso precisar 
de um clíster para conseguir fazer cocó. 
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Colocação de Cateter Venoso Periférico ou Cateter Epicutâneo 

É muito provável que seja necessário 
colocarem-me um cateter venoso 

periférico ou um cateter Epicutâneo, 
para que me possa ser administrada 

medicação, sangue e seus derivados ou 
ser alimentado. 
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A colheita de sangue ou gasometria é um 
procedimento frequente na unidade de 

cuidados intensivos, por isso é muito provável 
que o vejam fazer várias vezes! Estas 

colheitas são muito importantes, pois é desta 
forma que os médicos podem perceber.se 

estou a evoluir favoravelmente, mas também 
para averiguar aquilo de que necessito para o 

meu desenvolvimento. 

Colheita de sangue / Gasometria 
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Agora que já sabem mais um bocadinho de como vão ser os meus dias, tentem ficar tranquilos…a equipa multidisciplinar do 
Serviço de Medicina Intensiva e Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve está aqui para nos ajudar. 

Se tiverem alguma questão ou dúvida não hesitem em lhes perguntar. Eles vão fazer de tudo para que se sintam bem aqui e 
para que a minha recuperação seja o mais breve quanto possível. 
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A Unidade de Cuidados Intensivos… 
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Alguns materiais usados nos procedimentos mais frequentes… 
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Impacto da pandemia COVID – 19 na prestação de cuidados de enfermagem à 

criança em situação de doença: uma scoping review 

 

RESUMO 

 

Contexto: A pandemia por COVID-19 é um tema muito atual, presente no nosso 

país desde março de 2020 e alterou em diversos aspetos a prestação dos cuidados de 

enfermagem a nível global. São imensas as realidades que não tiveram sequer acesso 

a cuidados de saúde, essencialmente primários. 

Objetivos: Identificar a existência de impacto da pandemia por COVID-19 na 

prestação de cuidados de enfermagem em crianças em situação de doença. 

Método de Revisão: Foi efetuada uma scoping review, segundo a metodologia da 

Joanna Briggs Institute, nas bases de dados CINAHL® e MEDLINE®.  Devido à temática 

ser muito recente foi efetuada uma pesquisa no Google Scholar para tentar contemplar 

o máximo de artigos publicados e não publicados. 

Interpretação dos resultados: Foram incluídos 4 artigos, sendo 2 deles qualitativos 

e 2 artigos de texto e opinião, entre 2020 e 2021 com origem em Itália, Dublin, Israel e 

Reino Unido.  

Conclusão: Apesar de ser uma temática atual, verificou-se um número escasso de 

artigos que se relacionassem com o objetivo desta scoping review, mas após a leitura e 

análise dos artigos selecionados verificou-se que existe um enorme impacto na presta-

ção e cuidados de enfermagem devido à pandemia por COVID-19, essencialmente a 

nível psicológico, quer das crianças, dos cuidadores e dos profissionais de saúde. 

Palavras-chave: impact, COVID-19, pediatric, nursing care 

 

 

 

 


