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“As crianças são investidas de poderes não conhecidos,  

que podem ser as chaves de um futuro melhor” 

Maria Montessori 
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RESUMO 

A promoção do desenvolvimento infantil saudável inicia-se no momento da conceção da criança 

e acompanha-a ao longo do seu ciclo de vida, tanto em contexto de cuidados de saúde primários 

como em contexto hospitalar (quer seja em internamento ou consulta), pertencendo a mesma ao 

domínio de atuação do Enfermeiro que presta cuidados em saúde infantil e pediátrica. Os decúbitos 

a que o lactente é sujeito durante o seu crescimento influenciam as metas de desenvolvimento 

infantil e, consequentemente, a sua saúde, sendo por isso de extrema importância o envolvimento 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica nesta temática. 

Conduzido pela linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida da Criança/Família”, o 

projeto desenvolvido durante o percurso formativo que agora termina teve por base a atuação do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente, de forma a prevenir, minimizar ou reverter alterações do 

mesmo.  

Ao longo deste relatório, pretende-se assim apresentar o percurso realizado durante o Estágio 

Final, apresentando a fundamentação do processo de tomada de decisão e realizando uma análise 

crítico-reflexiva da prática clínica em contexto de estágio onde se tenciona enfatizar a aquisição e 

desenvolvimento de competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, para além das competências de mestre. Apresentar-se-ão ainda as atividades 

desenvolvidas em cada contexto de estágio, no âmbito da metodologia de projeto, e que permitiram 

também desenvolver as competências anteriormente referidas, para além das implicações que a 

atual situação pandémica teve na mesma.  

 

 

Palavras-Chave: desenvolvimento infantil; decúbitos; Enfermagem em saúde infantil e pediátrica



 
 

 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica enquanto Promotor do 

Desenvolvimento Psicomotor do Lactente | Relatório de Estágio 

ABSTRACT 

The promotion of healthy child development begins at the moment of the child’s conception and 

accompanies him throughout his life cycle, both in the primary health care and in a hospital context 

(whether if hospitalized or during a consult), belonging to same to the field of action  of nurses who 

provide child and pediatric health care. The positions that the infants are subjected to during their 

growth influence the child development goals and, consequently, their health, which is why the 

involvement of the Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing in this theme is extremely 

important. 

Conducted by the research line “Safety and Quality of Life for Children/Family”, the project 

developed during the training course that now ends was based on the role of the Specialist Nurse in 

Child and Pediatric Health Nursing in promoting the psychomotor development of the infant, in a 

way to prevent, minimize or reverse changes to it. 

Throughout this report, we intend to present the path taking during the Final Stage, presenting 

the reationale for the decision-making process and conducting a critical-reflexive analysis of clinical 

practice in the context of an internship where it is intended to emphasize the acquisition and 

development of skills of Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing, in addition to the skills 

of a master. The activities developed in each context of the internship will also be presented, within 

the scope of the project methodology, which also allowed the development of the previously 

mentioned skills, besides the implications caused by the pandemic. 

 

 

Key words: child development; decubitus; child and pediatric health nursing 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório diz respeito ao percurso realizado no âmbito do quarto Mestrado em 

Enfermagem, área de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (MESIP), na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, em associação com a Escola Superior de 

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

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

Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco, publicado a 2 de maio 

de 2016 no aviso nº 5622/2016 (Universidade de Évora, 2016). O percurso formativo termina com a 

defesa em prova pública do presente documento. 

O documento que se apresenta pretende dar resposta ao definido como objetivo da Unidade 

Curricular (UC) Relatório e deste modo integra a razão pela qual foram realizadas determinadas 

escolhas ao longo da formação para além da apresentação do projeto de intervenção, e retrata ainda 

o caminho percorrido ao longo destes quase dois anos de curso, mais concretamente no último 

semestre com a realização do Estágio Final.  

O Estágio teve como objetivo geral desenvolver competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde infantil e Pediátrica (EEESIP), para que sejam prestados 

cuidados de Enfermagem especializados à criança/jovem com base numa parceria desenvolvida com 

a família/prestadores de cuidados. Assim apresenta-se também a reflexão realizada acerca da 

aquisição de conhecimentos de Enfermagem, mais concretamente na área de especialização, bem 

como da aquisição de competência comuns ao Enfermeiro especialista, para além das competências 

específicas do EEESIP e ainda as competências de mestre.  

De acordo com o exposto, ao longo deste documento verifica-se a referência a documentos 

norteadores do desenvolvimento de competências do Enfermeiro especialista, em particular do 

EEESIP. Destacam-se assim o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), o Regulamento 

do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE), o Código Deontológico do Enfermeiro, o Regulamento 

de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, o Regulamento de Competências Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde infantil e Pediátrica e as normas e orientações 

técnicas da Direção-Geral da Saúde relativas à área em causa.  
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Dado o contexto pandémico vivenciado e atendendo à experiência profissional, por desempenho 

de funções enquanto Enfermeira generalista num serviço de Medicina Intensiva Neonatal e 

Pediátrica, foi requerida creditação ao estágio de Neonatologia tendo a mesma sido concedida por 

Processo de Reconhecimento e Validação de Competências (IPS, 2013). Assim sendo, o estágio final 

foi realizado apenas em três contextos de prestação de cuidados à criança/jovem-família, 

correspondendo a um total de dezoito semanas, tendo o mesmo decorrido em contexto hospitalar, 

mais especificamente no Serviço de Urgência de Pediatria (SUP), Serviço de Internamento de 

Pediatria (SIP) e Consulta Externa de Pediatria (CEP), todos eles serviços do departamento de 

pediatria do mesmo centro hospitalar.  

Pretende ainda apresentar o projeto de intervenção desenvolvido transversalmente ao longo do 

estágio final, e que é um plano de trabalho esboçado, planeado e desenvolvido de forma a poder dar 

resposta a um problema inserido numa determinada temática e que foi encontrado com base numa 

experiência pessoal ou observação, no que é descrito na literatura ou até mesmo proveniente de 

uma inquietação (Fortin, 1999; Ruivo, Ferrito, Nunes, & CLE, 2010).  

Assim expõe-se o projeto denominado “Contributo(s) da Alternância de Decúbitos no 

Desenvolvimento Psicomotor do Lactente”, que surge com uma preocupação decorrente da prática 

clínica ao ter sido percecionada a inexistência de, ou a desadequada, formação aos pais/famílias 

acerca da importância da alternância de decúbitos para o desenvolvimento psicomotor do lactente. 

A isto acresce ainda a verificação da presença de uma abordagem generalista ao tema aquando a alta 

hospitalar e subsequentes consultas de saúde de vigilância infantil e ao ser identificada a existência 

de poucos conhecimentos científicos nas equipas de Enfermagem relativos à temática. Desta forma, 

e para que se desenvolva conhecimento e aprendizagem nesta temática, fez sentido que este projeto 

se direcione para os cuidados promotores de saúde da população-alvo da área de especialização. 

Para além do referido existe ainda referência ao longo do PNSIJ para a necessidade de alternância de 

decúbitos enquanto cuidados antecipatórios do desenvolvimento infantil, o que reforça a ideia de 

que os profissionais de saúde devem ser incentivados a abordar a temática e a integrá-la na sua 

prestação de cuidados de forma a prevenir potenciais situações de doença, a minimizá-las e/ou a 

revertê-las (Direcção- Geral da Saúde, 2013).  

Este projeto insere-se na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida na 

Criança/Jovem e Família” e permite promover e maximizar a saúde do binómio criança/jovem-família 

ao serem prestados cuidados com base nos conhecimentos científicos mais recentes, de forma 
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segura, satisfazendo sempre as necessidades do binómio criança/família e também numa vertente 

de educação para a saúde (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019). Qualquer Enfermeiro, e em especial 

qualquer EEESIP, é considerado um educador para a saúde ao propor e redefinir práticas de saúde; 

ao procurar descortinar quais as necessidades em saúde de uma população; ao fornecer, a todos, 

informação compreensível geradora de aprendizagem; e ao capacitar todos os indivíduos para a 

autonomia e, consequentemente para a tomada de decisão (Bernardino et al., 2009; Colomé & de 

Oliveira, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2011).  

Este projeto, cuja temática desperta tanto interesse profissional como pessoal, é realizado de 

acordo com a metodologia de projeto e procura sensibilizar, para a temática abordada, tanto as 

equipas de Enfermagem como as famílias através do desenvolvimento de atividades específicas em 

cada contexto de estágio. Assim, após ter sido identificado o problema, de se ter procedido à sua 

contextualização e fundamentação, foi definido o objetivo geral do projeto que foi comum a todos os 

contextos de estágio:  

 Promover o desenvolvimento psicomotor do lactente através da alternância de decúbitos.  

Para além do referido e considerando o determinado, e atendendo às especificidades de cada 

local de estágio, foram ainda definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Uniformizar critérios de atuação da equipa de Enfermagem no âmbito da promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente através da alternância de decúbitos  

 Capacitar os pais/família para a promoção do desenvolvimento psicomotor do lactente 

 Reforçar o papel determinante das equipas de Enfermagem na promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente e da sua atuação junto das famílias para melhoria 

da alternância de decúbitos do lactente 

Com base no anteriormente referido determina-se que o mesmo se identifica e é suportado pelo 

Modelo Conceptual de Promoção de Saúde de Nola Pender, uma vez que o projeto desenvolvido 

norteia a promoção do desenvolvimento psicomotor do lactente, mais propriamente da saúde do 

lactente, através da realização de intervenções de Enfermagem e definição de estratégias que 

resultam na mudança ou readequação de comportamentos, de acordo com a evidência científica 

mais atualizada. 
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Para além do referencial teórico de Nola Pender nos servir de guia orientador, salienta-se ainda 

o foco, durante toda a prestação de cuidados, na Filosofia de Cuidados Centrados na Família e no 

Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey uma vez que são indissociáveis da mesma. Isto 

porque as crianças enquanto indivíduos vulneráveis necessitam de um suporte e rede de apoio que 

lhes permita crescer e desenvolver-se de forma adequada e com o mínimo de problemas associados, 

o que faz com que o alvo dos cuidados em Enfermagem de saúde infantil e pediátrica consista no 

conjunto criança/jovem e família (Hockenberry & Wilson, 2011). Adindo a este facto as famílias, que 

são quem melhor conhece os seus membros mais novos, têm a capacidade de poder integrar os 

cuidados como desejarem, coordenando as suas vontades e decisões com as equipas de Enfermagem 

e permitindo uma prestação de cuidados de qualidade (Mendes & Martins, 2012). 

Relativamente à estrutura do relatório este encontra-se dividido em três partes: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. A introdução aqui apresentada é onde se encontra identificada e 

fundamentada a escolha da temática selecionada e onde se encontram descritos os principais 

objetivos do trabalho. Ainda inseridos na fundamentação teórica são apresentados a Filosofia de 

Cuidados Centrados na Família e o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey que suportam 

todo o percurso até aqui trilhado, bem como a importância do EEESIP para a temática em questão. O 

segundo capítulo integra o percurso, ao longo dos diferentes contextos do estágio final, e que 

culminou na aquisição e desenvolvimento de competências de mestre, Enfermeiro especialista e 

EEESIP, estando caracterizados os locais de estágio, as atividades que foram sendo realizadas e uma 

pequena análise do que cada local aportou para o desenvolvimento das competências referidas, bem 

como a influência que a atual situação pandémica aportou para o percurso formativo. O terceiro 

capítulo remete para o projeto de intervenção que foi sendo desenvolvido ao longo do estágio final. 

Por último, o quarto capítulo apresenta uma análise crítica e reflexiva acerca da aquisição e 

desenvolvimento das competências anteriormente descritas.  

O documento termina com a apresentação da conclusão onde se explicita um pequeno resumo 

do relatório, e se ressalva a análise dos objetivos apresentados na introdução, bem como se explana 

de acordo com a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) quais foram os 

aspetos que facilitaram ou dificultaram a realização deste projeto, não esquecendo o contributo da 

formação académica realizada ao nível do nosso desenvolvimento profissional e pessoal. 

Por fim são apresentadas as referências utilizadas para fundamentação do relatório e projeto 

desenvolvidos, bem como os apêndices e anexos necessários à formulação do presente relatório. 
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A elaboração deste documento foi realizada de acordo com as normas de elaboração e 

apresentação de trabalhos escritos da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Portalegre, as normas de citação e bibliografia preconizadas pela 6ª edição da American 

Psychological Association (APA), e foi redigido de acordo com o novo Acordo Ortográfico.  
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1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O capítulo ora apresentado permitirá enquadrar o presente relatório na temática escolhida bem 

como na área de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. A temática em causa 

encontra-se fundamentada em documentos teóricos e empíricos de relevo que foram analisados e 

que permitirão sustentar a prática clínica desenvolvida. 

Assim, estão descritos neste capítulo o enquadramento teórico da temática que se encontra 

alicerçado nas seguintes vertentes teóricas: desenvolvimento infantil e a sua relação com a 

alternância de decúbitos; competências do EEESIP relacionadas com a promoção de boas práticas; e 

modelos teóricos de Enfermagem orientadores da temática, designadamente o Modelo de Promoção 

de Saúde de Nola Pender, Filosofia de Cuidados Centrados na Família e o Modelo de Parceria de 

Cuidados de Anne Casey.   

 

1.1 – Desenvolvimento infantil e Decúbitos 

O desenvolvimento infantil inicia-se aquando a conceção da criança e ao longo de todo o seu 

crescimento in útero. O mesmo é determinado pelo crescimento físico, pela maturação neurológica 

do sistema nervoso central (SNC) e pela aprendizagem, ocorrendo de forma gradual ao longo da vida 

de cada um e apresentando padrões contínuos, ordenados e progressivos que culminarão na 

aquisição e expansão das competências e capacidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais 

(Cardoso & Lima, 2019; Hockenberry & Wilson, 2011).   

Este é influenciado por inúmeros fatores, desde os biológicos (como a prematuridade) ou os 

hereditários, passando pelos psicológicos e sociais e até mesmo pelos ambientais, como é o caso do 

ambiente onde a criança é colocada, a oportunidade que esta tem para agir sobre o mesmo e a 

prática que demonstra ter (Campos, Santos, & Gonçalves, 2019; Diane E. Papalia & Martorell, 2015). 

Sabe-se que crianças expostas a estímulos pobres ou desadequados, assim como crianças que 

não são estimuladas, podem ver o seu desenvolvimento comprometido na medida em que ritmo de 

desenvolvimento diminui, condicionando as aprendizagens integradas o que afetará negativamente 

o desenvolvimento das competências psicomotoras (Bezerra, Torres, Lopes, Baroni, & Pereira, 2014; 
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Cardoso & Lima, 2019). Verifica-se assim que o desenvolvimento infantil é um indicador importante 

da qualidade de vida e da saúde da criança, o que a longo prazo afetará também a saúde das 

sociedades (Gaíva, Monteschio, Moreira, & Salge, 2018). 

O desenvolvimento infantil vai ocorrer de forma sequencial, cefalocaudal, próximo-distal (aplica-

se ao conceito de linha média e periferia), iniciando-se com padrões mais amplos e globais que 

acabarão por dar lugar a padrões mais específicos (Hockenberry & Wilson, 2011; Matos, 2009; M. 

Pinto, 2009). Enquanto processo complexo é dividido em três dimensões abrangentes: o 

desenvolvimento físico que está relacionado com o crescimento e capacidades motoras e sensoriais; 

o desenvolvimento cognitivo associado ao pensamento e raciocínio e, por último, o desenvolvimento 

psicossocial que diz respeito à interação e relações estabelecidas com os outros, bem como ao 

desenvolvimento da própria personalidade (Diana E. Papalia, Olds, & Feldman, 2001).  

Tendo em conta as dimensões acima descritas, o desenvolvimento infantil encontra-se ainda 

subdividido em seis áreas distintas sendo elas: a motricidade grosseira (aquela que se encontra 

associada aos movimentos amplos dos membros) e a fina (coordenação óculo-manual); a cognição 

não-verbal (associada às questões percetivas e visuais); a linguagem e cognição verbal; o 

comportamento adaptativo (relacionado com a autonomia do indivíduo); social e, por último, a 

atenção (Matos, 2009; M. Pinto, 2009).  

De acordo com a avaliação, por idades, das competências adquiridas pela criança em cada uma 

das áreas acima descritas, e considerando a unicidade de cada criança, pode-se classificar o 

desenvolvimento em normal (caso se verifique uma adequação qualitativa e funcional) ou pode-se 

determinar que existe alteração do mesmo sendo necessária reavaliação ou reencaminhamento para 

observação mais especializada (Matos, 2009). Atualmente crê-se que 20% dos bebés que nascem 

poderão apresentar alguma alteração do desenvolvimento, porém somente cerca de 30% destas será 

diagnosticada antes de integrarem o sistema de educação infantil (Direcção- Geral da Saúde, 2013; 

Hockenberry & Wilson, 2011; Thambirajah, 2011). Estes atrasos de desenvolvimento estão 

associados a futuras preocupações sociais como é o caso do abandono escolar (Cardoso & Lima, 

2019). 

A imaturidade física e neurológica com que uma criança nasce vai sendo revertida à medida que 

a mesma cresce, sendo que o primeiro ano de vida é um período de intensa aquisição de 
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competências dada a enorme plasticidade cerebral, sendo considerado por isso um período crítico 

para o desenvolvimento infantil (Hockenberry & Wilson, 2011; Matos, 2009).  

De acordo com Freud, a nível psicossexual, o lactente encontra-se na fase oral durante o 

primeiro ano de vida o que significa que a sua principal fonte de prazer advém de atividades orais 

como sugar, muitas das vezes as mãos, ou vocalizar (também utilizada como chamada de atenção) 

(Hockenberry & Wilson, 2011). Já Erikson determina, de forma psicossocial, que o lactente no 

primeiro ano de vida se encontra numa fase em que todas as experiências sentidas e vividas são 

integradas e em que existe a dicotomia confiança/desconfiança desenvolvida através do tipo de 

cuidados a que é submetido, na medida em que uma criança exposta a deficientes experiências 

promotoras de confiança apresentará um nível de confiança menor comparativamente a uma criança 

cujas necessidades básicas são supridas de forma consistente (Infante, 1994). A nível cognitivo, 

segundo Piaget, o lactente encontra-se no período sensório-motor o que implica que o mesmo 

apresenta um alto nível de curiosidade e que desenvolve uma perceção de causa-efeito, transitando 

de comportamentos reflexos para comportamentos repetitivos promovidos pela imitação (Cavicchia, 

2017).  

Dado o apresentado anteriormente, os decúbitos em que o lactente é posicionado constituem 

um fator ambiental importante para o desenvolvimento infantil (Toso, Viera, Valter, Delatore, & 

Barreto, 2015).  

Desde 1992 que, dadas as elevadas taxas de mortalidade associadas à morte súbita e inexplicada 

dos lactentes graças ao Síndrome de Morte Súbita do Lactente (SMSL), foi determinado como fator 

de risco a permanência do lactente em decúbito ventral quando a dormir (Neves, 2011). Desse 

modo, a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) determinou que o lactente deve ser posicionado 

em decúbito dorsal quando a dormir, contudo quando acordado e sob vigilância, e desde que não 

sejam registadas nenhumas contraindicações, o mesmo deve ser posicionado em qualquer decúbito 

(Neves, 2011; Pin, Eldridge, & Galea, 2007). Tal também é descrito como cuidado antecipatório no 

PNSIJ, devendo ser referido na primeira consulta do recém-nascido (Direcção- Geral da Saúde, 2013). 

Este incentivo ao decúbito noutros decúbitos prende-se com o facto de os mesmos 

possibilitarem que o lactente apresente uma melhor estabilidade neuro-organizacional uma vez que 

cada decúbito será associado a uma fase do ciclo circadiano, para além desta alternância lhe conferir 
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uma maior exploração sensorial de si mesmo e do meio que o rodeia (Waitzman, 2007). Existem 

ainda implicações específicas de cada um dos decúbitos que podem ser observadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Benefícios específicos de cada decúbito  

 CONTRIBUTOS DE CADA DECÚBITO 

Decúbito Dorsal 
Fortalecimento muscular a nível abdominal e dos membros inferiores 

Movimento das mãos na linha média 

Estímulo da articulação da anca 

Decúbito Ventral Desenvolvimento dos músculos extensores 

Desenvolvimento dos movimentos anti gravíticos 

Controlo da musculatura cervical e do tronco 

Prevenção da assimetria craniana 

Decúbito Lateral Exploração oral e visual das mãos 

Em pé 

Sentado 

Desenvolvimento da musculatura cervical e do tronco 

 
(Fonte: Dudek-Shriber & Zelazny, 2007; Hewitt, Stanley, & Okely, 2017; Siddicky et al., 2020; Waitzman, 2007) 

Conquanto a prevalência de mortes infantis associadas ao SMSL tenha diminuído, e embora se 

conheçam os benefícios da alternância de decúbitos, verificou-se o aumento das alterações do de-

senvolvimento e que estão associadas à permanência dos lactentes em decúbito dorsal (Hunter & 

Malloy, 2002). Constata-se que os pais apresentam alguma reticência em alternar os decúbitos do 

lactente quando acordado pois, associado ao medo constante do SMSL, o seu nível de conhecimento 

acerca dos benefícios e importância desta prática pode ser menor por pertencerem a uma faixa etá-

ria jovem, por apresentarem um menor nível de escolaridade ou por lhes ter sido transmitida, pelos 

profissionais de saúde, parca ou errada informação, o que pode potenciar o seu sentimento de in-

competência (Bridgewater & Sullivan, 1999; Hunter & Malloy, 2002; Lung & Shu, 2011; Palmer, 

Rindler, & Leverone, 2019). Conjuntamente com isto a acrescida comercialização de equipamentos 

destinados a lactentes que promovem o decúbito dorsal, bem como os fatores associados ao próprio 

lactente, como é o caso da resistência à alternância de decúbitos, contribuem para a contínua per-

manência do lactente em dorsal (Salls, Silverman, & Gatty, 2002; Siddicky et al., 2020; Tripathi et al., 

2020; Zachry & Kitzmann, 2011).  
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Este decúbito vicioso ou inadequado constitui fonte de alterações nos sistemas esquelético e 

muscular, bem como a nível comportamental e cognitivo, que podem ser observadas no quadro 2:  

Quadro 2: Alterações no desenvolvimento psicomotor do lactente 

ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO LACTENTE 

Sistema Esquelético Plagiocefalia 

Deformação facial 

Escoliose 

Adoção de posturas inadequadas 

Sistema Muscular Alongamento ou encurtamento muscular 

Hipotonia axial 

Membros superiores em “W” 

Membros inferiores em “M” 

Comportamental e 

Cognitivo 

Preferência por um dos hemicorpos 

Influência no comportamento quando acordado 

Afeção do desenvolvimento cognitivo 

(fonte: Graciosa et al., 2018; Hunter & Malloy, 2002; Jones, 2005; Mawji, Robinson Vollman, Hatfield, McNeil, & 

Sauvé, 2013; Uchio, Shima, Nakamura, Ikai, & Nitta, 2020; Waitzman, 2007) 

Para além do verificado no quadro acima, podem ser ainda evidenciadas alterações nos padrões 

normais de movimento, bem como afetação das competências de brincadeira e das competências 

sociais, ou ainda dificuldade em atingir as metas de desenvolvimento como é o caso de sentar, raste-

jar, gatinhar ou levantar (Graciosa et al., 2018; Hunter & Malloy, 2002). 

Embora estas alterações no desenvolvimento psicomotor do lactente sejam, maioritariamente, 

resolúveis nos primeiros anos de vida desde que haja um acompanhamento adequado, as mesmas 

apresentam ainda implicações na saúde mental dos pais por aumento do stresse ou da ansiedade, 

para além das implicações económicas que poderão existir pela necessidade de acompanhamento 

mais especializado ou pela necessidade de dispositivos médicos (Hunter & Malloy, 2002).  

Torna-se por isso fundamental que os pais/cuidadores percebam o desenvolvimento infantil, 

valorizem as suas fases e entendam que apresentam um papel fulcral na promoção de um 

desenvolvimento adequado que, posteriormente, promove a saúde da criança (M. Pinto, 2009; Souza 
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& Veríssimo, 2015). Isto porque as experiências, que são proporcionadas e vivenciadas pelas 

crianças, podem influenciar positiva ou negativamente o seu desenvolvimento (Souza & Veríssimo, 

2015). 

As alterações anteriormente descritas constituem situações que condicionam a qualidade de 

vida do lactente devendo por isso, de acordo com os objetivos do exame de saúde apresentados pelo 

PNSIJ, ser detetados precocemente, estabelecendo o seu acompanhamento e encaminhamento 

atempado (Direcção- Geral da Saúde, 2013).  

 

1.2 – Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica na Promoção do Desenvolvimento Psicomotor do Lactente  

De acordo com o descrito no Código Deontológico, o Enfermeiro enquanto profissional de saúde 

presente em qualquer fase do ciclo de vida de um indivíduo deve exercer a sua profissão respeitando 

e valorizando a vida e a qualidade de vida, adotando, sempre que necessário, medidas que 

melhorem a qualidade dos cuidados através dos conhecimentos científicos e técnicos adequados 

(artigo 97º 1a), contribuindo para a criação de um ambiente o mais favorável ao desenvolvimento 

das potencialidades de cada ser (artigo 110º b) (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015a). 

Aliadas a estas características, um Enfermeiro especialista apresenta ainda, de acordo com o 

REPE, competências humanas, técnicas e científicas que lhe permitem prestar, para além de cuidados 

de Enfermagem gerais, cuidados de Enfermagem especializados na área de especialidade (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2015b). A sua prática clínica especializada deve ser baseada em evidência 

científica, apostando incessantemente no desenvolvimento das aprendizagens profissionais e 

procurando melhorar continuamente a qualidade dos cuidados prestados, tal como apresentado no 

Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (Ordem dos Enfermeiros [OE], 

2019).   

O sistema de saúde integra atualmente a promoção da saúde nos seus programas de atuação 

junto das comunidades, não sendo diferente no que toca à população pediátrica na medida em que o 

PNSIJ preconiza a realização de consultas de vigilância de saúde infantil e juvenil por idades-chave 

(assim consideradas por integrarem etapas importantes no desenvolvimento e crescimento das 
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crianças/jovens) onde se valorizem os cuidados antecipatórios como fator promotor de saúde e 

preventivo de doença, e se direcione o olhar sobre o desenvolvimento infantil (Direcção- Geral da 

Saúde, 2013). 

O PNSIJ indica ainda que, relativamente à temática exposta no presente documento e à sua 

importância na promoção da saúde, o EEESIP deve conhecer o adequado desenvolvimento 

psicomotor de um lactente e estar atento a potenciais sinais de alarme, o que conduz ao diagnóstico 

de eventuais situações anómalas de forma mais célere, permitindo desenvolver estratégias em 

conjunto com as famílias de forma a revertê-las ou a condicionar a sua progressão (Direcção- Geral 

da Saúde, 2013). 

Um EEESIP prestará cuidados, na maioria das situações, a um binómio composto pela 

criança/jovem, que é o ser vulnerável, e pela família que é o principal prestador de cuidados da 

mesma, viabilizando o cuidado humanizado (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). Assim, deve somar 

ainda às competências comuns anteriormente explanadas, a assistência na maximização da saúde do 

binómio prestando-lhe cuidados específicos em consonância com as necessidades do ciclo de vida e 

desenvolvimento da criança/jovem e com as mudanças na saúde e na dinâmica familiar (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2018).  

Quanto aos padrões de qualidade dos cuidados especializados de Enfermagem verifica-se que o 

enfoque nesta temática permitirá ao EEESIP potenciar a saúde dos lactentes ao promover o seu 

desenvolvimento psicomotor (Ordem dos Enfermeiros, 2011). Isto ocorrerá através: da transmissão 

de informação às famílias que permita o surgimento de novas competências pelo lactente; da 

prevenção de complicações ao serem identificadas alterações que condicionem a qualidade de vida e 

o desenvolvimento do lactente; e ao serem definidas intervenções adequadas ou ao referenciar as 

situações consideradas preocupantes para outros profissionais das equipas multidisciplinares (Ordem 

dos Enfermeiros, 2011).  
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1. 3 – Modelos de Cuidar em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 

Desde o princípio dos tempos que o Homem necessita de cuidados prestados por outros em 

todas as fases da sua vida (Collière, n.d.). Durante as mesmas o indivíduo apresenta-se dos diferentes 

lados do “cuidar”, sendo aquando o nascimento e durante a velhice ou doença aquele a quem são 

prestados cuidados, enquanto se torna o “cuidador” durante a sua fase adulta e desde que saudável 

(Collière, n.d.). Conjuntamente com a evolução da Humanidade, também o cuidar evoluiu deixando 

de ser prestado unicamente no seio das famílias e comunidades e passando a ser institucionalizado e 

promotor da recuperação da saúde (Salviano et al., 2016). 

Estas mudanças condicionaram o surgimento da Enfermagem através de Florence Nightingale, 

sendo que a sua perseverança aliada ao avanço científico conduziram à profissionalização desta 

disciplina que tem no cuidado o seu foco de trabalho, verificando-se que o mesmo é independente 

da cura e apresenta quatro dimensões: teórica (referente aos modelos conceptuais), filosófica (de 

acordo com as mutações do ser), espiritual (na medida em que transcende o físico) e a dimensão da 

prática social (relacionada com as atitudes e comportamentos dos Enfermeiros) (Salviano et al., 

2016). A Enfermagem consiste assim na prestação de cuidados de Enfermagem de forma autónoma 

e/ou interdependente, ao indivíduo ao longo do seu ciclo vital de forma a permitir que o mesmo 

atinja a sua capacidade funcional máxima ao possibilitar que mantenha, melhore ou recupere a sua 

saúde (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015b). 

Esta profissão é desempenhada por um profissional de saúde, o Enfermeiro, diferenciado e 

detentor de conhecimentos que lhe permitam prestar cuidados de Enfermagem (Nunes, 2017). O 

cuidar em Enfermagem acontece de forma humanizada e assenta nos princípios do saber-ser, saber-

pensar, saber-estar e saber-fazer e consiste em definir um plano de cuidados em conjunto com os 

indivíduos de forma a aumentar a sua adesão aos mesmos, para que sejam satisfeitas as suas 

necessidades humanas básicas e para que se verifique um aumento da sua qualidade de vida, o que 

consequentemente incrementará a sua saúde (Madureira, 2004; Nunes, 2017). 

Ora o Enfermeiro está, de acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros, preparado para 

e autorizado a: promover a saúde; prevenir a doença e cuidar das pessoas com doença ou 

incapacitadas independentemente da sua idade ou do contexto de prestação de cuidados em que a 

mesma se encontre; educar para a saúde; participar como membro ativo da equipa prestadora de 

cuidados; supervisionar e treinar profissionais na área da saúde e desenvolver investigação (ICN, 
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2008). O Enfermeiro está por isso apto a diagnosticar e tratar problemas de saúde presentes ou 

potenciais, o que incorpora os seguintes aspetos: atentar ao todo que é a pessoa sem restringir a sua 

resposta ao problema; integrar dados objetivos nos dados obtidos subjetivamente junto da 

pessoa/grupo; aplicar conhecimentos científicos durante o diagnóstico e tratamento e promover 

uma relação de cuidados facilitadora da promoção de saúde de acordo com a American Nurses 

Association (ANA, n.d.).   

A criança é assim também alvo da prestação de cuidados do Enfermeiro sendo que, segundo a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, esta é qualquer indivíduo que tenha menos de 18 anos de 

idade e cujas características não lhe conferem independência, tendo a mesma direito à vida, 

sobrevivência e desenvolvimento, bem como o direito a ser ouvida e não discriminada (Unicef, 

2019). Este sujeito encontra-se inserido numa família que é considerada, segundo a Teoria dos 

Sistemas Familiares, uma entidade dinâmica, sujeita também ela a constantes transformações ao 

longo do seu próprio ciclo de vida, composta por membros únicos que apresentam funções e papéis 

definidos e se relacionam de diferentes formas entre si e com o ambiente (Barros, 2010; 

Hockenberry & Wilson, 2011). A família torna-se assim o primeiro sistema onde a criança/jovem 

estabelece relações interpessoais e atividades que lhe vão permitir desenvolver relações com a 

sociedade, bem como afirmar-se como ser único e individual para além de ser a sua unidade básica 

de saúde pois é aqui que receberá cuidados primários de promoção de saúde e prevenção de doença 

(J. Pinto, Ribeiro, Pettegill, & Balieiro, 2010; Silva, Nunes, Betti, & Rios, 2008).  

Deste modo quando falamos do cuidar em pediatria este constitui um processo único (Mendes 

& Martins, 2012). A Enfermagem de saúde infantil e pediátrica, integrada em todas as fases de 

crescimento e desenvolvimento da criança/jovem e da sua família, tem no seu âmago como principal 

objetivo melhorar a qualidade dos cuidados de saúde para todas as crianças/jovens, reconhecendo 

que este é um ser vulnerável mas ao mesmo tempo um membro efetivo de uma família que constitui 

o seu principal prestador de cuidados, devendo ser maximizado o seu potencial de 

crescimento/desenvolvimento ao preservar a sua segurança e bem-estar (Hockenberry & Wilson, 

2011; Mendes & Martins, 2012).  

Para isto, é importante desenvolver uma relação terapêutica em que se defenda, apoie e 

aconselhe o binómio, em que se promova a saúde e previna a doença, e em que a tomada de decisão 

assente em conhecimentos científicos, na coordenação e na colaboração entre equipas e 

intervenientes do processo de cuidar (Hockenberry & Wilson, 2011). Na sua base consideram-se 
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sempre os valores e princípios morais que são a autonomia (ou autodeterminação operacionalizada 

através do consentimento informado) da criança/jovem; a não maleficiência (ou seja, evitar ou 

minimizar potenciais danos); a beneficência (promoção do bem-estar da criança/jovem) e a justiça 

(envolve equidade na determinação de recursos e serviços) (Boemer & Sampaio, 1997; Carnevale, 

2012; Hockenberry & Wilson, 2011).   

Esta parceria conjunta com a família, que combina competências e habilidades de todos os 

intervenientes, contribui tanto para o crescimento e desenvolvimento da criança/jovem, como 

também confere maior eficácia à prestação de cuidados (Mendes & Martins, 2012).  

Deste modo, os cuidados de Enfermagem prestados em pediatria consistem num cuidado 

centralizado numa criança/jovem enquadrada num sistema familiar, sendo que por isso o EEESIP 

deve ter sempre em consideração a prestação de cuidados com base na Filosofia de Cuidados 

Centrados na Família e no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey.  

Os Cuidados Centrados na Família são, de acordo com o Institute for Patient and Family Centered 

Care, parcerias benéficas para a tríade de cuidados composta por criança/jovem-família-Enfermeiro 

(IPFCC, n.d.). Os mesmos consistem na manutenção da dignidade e respeito da criança/jovem e 

família; na partilha de informação adequada, objetiva e completa; na colaboração entre 

crianças/jovens, as famílias que são a sua base de apoio (em qualquer idade, em qualquer estado de 

saúde e em qualquer contexto de prestação de cuidado) e os profissionais que facilitam a prestação 

de cuidados e promovem o desenvolvimento e implantação de programas e políticas de cuidados 

(Alexandre, Labronici, Maftum, & Mazza, 2012; Hockenberry & Wilson, 2011; Mendes & Martins, 

2012; J. Pinto et al., 2010). Por último, e não menos importante, consistem também na participação 

ativa da criança/jovem-família na tomada de decisão e no plano de cuidados, de acordo com o nível 

de atuação que pretenderem ter, enfatizando as suas potencialidades e competências de forma a 

encontrar objetivos comuns que permitam a continuação de cuidados (Alexandre et al., 2012; 

Hockenberry & Wilson, 2011; Mendes & Martins, 2012; J. Pinto et al., 2010).  

Os cuidados são prestados, planeados e negociados em consonância com o binómio em 

qualquer contexto, de forma a permitir a existência de condições que favoreçam um 

desenvolvimento global da criança/jovem (Kuo et al., 2012; Mendes & Martins, 2012; Shields, Pratt, 

& Hunter, 2006). Deste modo, os dois conceitos em que esta filosofia de cuidados se baseia são: a 

capacitação e o empoderamento (Hockenberry & Wilson, 2011). Primeiramente existe uma 
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capacitação familiar por parte da equipa de Enfermagem para que sejam criadas oportunidades para 

que todos os membros manifestem e adquiram novas capacidades e competências; por outro lado 

existe um empoderamento das binómios para que estas controlem as suas vidas e reconheçam 

mudanças positivas decorrentes de comportamentos que potenciem os seus ganhos em saúde 

(Hockenberry & Wilson, 2011).  

Esta filosofia produz então um relacionamento terapêutico entre profissionais e famílias mais 

adequado, permite um maior compromisso da família na prestação de cuidados, amplia a assistência 

de cuidados hospitalares ou de cuidados de saúde primários para as comunidades e aumenta a 

probabilidade de diminuição de internamentos ou institucionalização (J. Pinto et al., 2010).  

Apresenta-se ainda como modelo fulcral para o cuidar em pediatria o modelo desenvolvido por 

Anne Casey e que apresenta cinco conceitos: a criança, a família, saúde, ambiente e o Enfermeiro em 

pediatria, que pode ser aqui considerado o EEESIP, e é baseado no respeito pela família, na 

negociação e na clarificação do papel de cada um dos intervenientes dos cuidados (Alsop-Shields, 

2002; Lee, 1998). A criança, segundo Casey, é um ser funcional em crescimento, dependente de 

outro para suprir as suas necessidades até atingir a independência, e que necessita de cuidado sob a 

forma de amor, proteção e estímulo; a família consiste num conjunto de indivíduos que influenciam 

o desenvolvimento da criança ao serem responsáveis pela prestação de cuidados à mesma; a saúde 

refere-se ao bem-estar físico e psicológico que cada criança deve apresentar diariamente para 

conseguir atingir todo o seu potencial; já o ambiente afeta o desenvolvimento e a saúde da criança 

de acordo com os estímulos que lhe são providos e de acordo com a segurança que lhe é conferida; e 

por último, o Enfermeiro em pediatria tem como papel realizar ensinos e apoiar a família de forma a 

capacitá-la, referenciando quando necessário (Farrell, 1992). Este modelo assenta na premissa de 

que os cuidados são preferencialmente prestados pela família ou pelo próprio, prevendo-se assim 

que a criança/jovem ou família poderá prestar cuidados de Enfermagem desde que capacitados para 

tal e desde que se sintam competentes para o fazer, mas a equipa de Enfermagem também pode 

assumir um papel parental caso a família esteja ausente, mantendo rotinas conhecidas da 

criança/jovem (Alsop-Shields, 2002; Lee, 1998).  

Por vezes são verificadas algumas complicações no processo de negociação entre as famílias e as 

equipas promovidas pelas dificuldades comunicacionais, pela falta de conhecimentos das equipas de 

Enfermagem ou pelos conflitos na adoção dos modelos anteriormente descritos (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2015c).  
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Como referido em capítulo anterior, o EEESIP tem como competência prestar cuidados de 

Enfermagem à binómio criança/jovem-família, minimizando as dificuldades negociais referidas e 

promovendo uma parceria de cuidados constante, iniciada ainda no período pré-natal e desenvolvida 

durante toda a infância e adolescência em todos os contextos em que a criança/jovem se encontre 

(Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019). 

A prestação de cuidados em pediatria desenvolve-se com base em modelos próprios indo muito 

ao encontro dos cuidados autónomos que a Enfermagem apresenta. A integração destes modelos e 

filosofias na prática clínica diária e o seu melhor entendimento aquando o MESIP permitiu partir para 

estágio como uma visão mais holística do binómio criança/jovem-família e desenvolver uma 

prestação de cuidados adequada a cada uma delas nos diferentes contextos clínicos. Os mesmos 

permitiram ainda delinear um projeto em que as famílias/prestadores de cuidados fossem parte 

integrante da equipa ao serem capacitados e munidos de conhecimentos que lhes permita, como 

objetivo final, promover o melhor desenvolvimento infantil e, consequentemente, o melhor estado 

de saúde do lactente através do desenvolvimento de atividades que lhes possibilitasse alcançar o 

objetivo proposto.  

 

1.4 – Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender 

Em saúde infantil e pediátrica é fundamental falar de promoção em saúde. Esta implica, como 

descrito na Primeira Conferência Internacional de Ottawa, a capacitação das comunidades para que 

estas utilizem todos os recursos que têm ao seu dispor para satisfazer necessidades e modificar o 

meio que as envolve, melhorando a qualidade de vida e a saúde dos seus indivíduos (Carta de 

Ottawa - Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção da Saúde, 1986). Para que isto 

aconteça têm de ser edificadas políticas de saúde; reforçada a ação comunitária enfatizando e 

desenvolvendo as suas competências; criados ambientes favoráveis e reorientados os serviços de 

saúde, contribuindo assim os Enfermeiros através do desenvolvimento e participação em atividades 

promotoras de saúde; bem como a adoção de comportamentos promotores de saúde (Carta de 

Ottawa - Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção da Saúde, 1986; Victor, Lopes, & 

Ximenes, 2005).  
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O PNSIJ refere que a vigilância em saúde infantil e pediátrica e os cuidados antecipatórios devem 

ser valorizados como fonte de promoção da saúde, na medida em que introduz informação que 

permite a adoção de comportamentos promotores de saúde, e de prevenção da doença, conduzindo 

a que os pais/famílias exerçam uma parentalidade mais plena por lhes serem concedidos 

conhecimentos adequados (Direcção- Geral da Saúde, 2013). 

Ao considerar a promoção do desenvolvimento infantil através da alternância de decúbitos, 

sabe-se que a mesma conduz à promoção de saúde infantil. Deste modo, torna-se fundamental 

enquadrar a temática num modelo de Enfermagem flexível. Os modelos surgiram para permitir ao 

Enfermeiro identificar conceitos importantes para a prática, de forma a definir o que lhe cabe fazer e 

como, com base em conhecimento científico atualizado e técnicas aprimoradas, avaliando os 

resultados obtidos aquando a sua intervenção (Alsop-Shields, 2002).  

Tendo em conta o descrito, enquadra-se a temática no Modelo de Promoção de Saúde de Nola 

Pender. O modelo em questão, desenvolvido por Nola Pender na década de 80 do século XX, integra 

quatro conceitos – pessoa, saúde, ambiente e Enfermagem – e consiste na promoção da saúde 

através do desenvolvimento de ações que permitam gerar ou modificar condutas promotoras de 

saúde permitindo assim manter ou potencializar o bem-estar, a vida produtiva e a realização pessoal 

do indivíduo (Victor et al., 2005). 

A pessoa é definida como um ser único que pode mudar comportamentos de saúde, sendo que 

em pediatria este conceito relaciona-se com o binómio criança/jovem-família na medida em que a 

criança/jovem é um ser dependente de outros indivíduos para crescer e se desenvolver até atingir a 

sua autonomia, apresentando a família a responsabilidade da prestação de cuidados e da tomada de 

decisão até essa ocasião e sendo um importante vetor na adoção de comportamentos promotores 

de saúde (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2001; Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006; Victor et al., 

2005). O conceito de saúde é subjetivo, definindo-se através da presença de bem-estar, sendo esta 

avaliada de forma holística durante todo o desenvolvimento e crescimento do indivíduo (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2001; Pender et al., 2006). O conceito de ambiente resulta das relações 

estabelecidas entre o indivíduo e os recursos disponíveis, sendo por isso mutável ao longo do tempo 

(Pender et al., 2006). Já Enfermagem, neste modelo, relaciona-se com o estabelecimento de 

intervenções pelo Enfermeiro que permitam desenvolver um comportamento de promoção de saúde 

e, que nesta área de especialização, envolverá a capacitação parental através da Filosofia de 
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Cuidados Centrados na Família e do Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey descritos 

anteriormente (Pender et al., 2006).  

O Modelo de Promoção de Saúde tem em consideração a relação entre as experiências e as 

caraterísticas de cada pessoa, bem como os conhecimentos e os sentimentos existentes, o que 

conduzirá ou não à participação do indivíduo em comportamentos de saúde (Victor et al., 2005). 

Considera-se assim que as experiências anteriores poderão determinar a probabilidade de certos 

comportamentos de saúde serem adotados, estando inseridas nesta categoria as experiências 

efetivadas por Enfermeiros, e que as caraterísticas pessoais (fatores biológicos, psicológico, culturais, 

entre outros) são preditivas de determinada conduta de saúde (Hoyos, Borjas, Ramos, & Meléndez, 

2011). Já os conhecimentos e sentimentos são componentes centrais do modelo e vão integrar: os 

benefícios intrínsecos ou extrínsecos produzidos pela ação; as barreiras apresentadas; a autoeficácia 

desencadeada pela ação, ou seja, a capacidade que cada indivíduo apresenta para desempenhar um 

comportamento promotor de saúde; as reações favoráveis ou desfavoráveis que o comportamento 

desencadeia antes de ser iniciada a ação, durante e após a sua finalização e, por último, as 

influências de terceiros, isto porque indivíduos inseridos em redes de apoio que apresentam 

determinado comportamento promotor de saúde mais facilmente o adotarão (dos Santos Silva & dos 

Santos, 2010; Hoyos et al., 2011; Victor et al., 2005).  

Estes componentes vão influenciar o comprometimento do indivíduo para com um plano de 

ação e consequente adoção de comportamento promotor de saúde, sendo que a este poder-se-ão 

ainda associar as preferências do indivíduo ou as exigências externas a que o mesmo é submetido 

diariamente (Hoyos et al., 2011).  

Este modelo, cujo diagrama se encontra no anexo I, vai assim permitir ao EEESIP planear e 

prestar cuidados especializados e individualizados de qualidade assentes numa parceria de cuidados 

entre a tríade criança/jovem-família-Enfermeiro, o que promoverá o desenvolvimento da 

criança/jovem contribuindo para que a mesma atinja o seu potencial máximo de saúde (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011).  

O Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender foi assim o modelo escolhido para nortear o 

projeto e serem atingidos os objetivos propostos, na medida em que o mesmo vai permitir que os 

Enfermeiros prestem cuidados junto dos lactentes/famílias de forma a serem desenvolvidos 

comportamentos promotores do seu desenvolvimento psicomotor e, consequentemente, 
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promotores de saúde. Assim, ao longo do desenvolvimento do projeto aquilo que se procura 

perceber primeiramente é, na perspetiva do modelo, o comportamento de alternância de decúbitos 

anteriormente adotado pelas famílias junto dos lactentes. Posteriormente tenta-se perceber o 

porquê do comportamento, ou seja, quais os fatores relacionados com as famílias e com os lactentes 

que condicionam os decúbitos em que estes são posicionados, desde o medo, as informações 

transmitidas pelos profissionais de saúde ou até mesmo a resistência do lactente. Depois de serem 

percecionados tanto os comportamentos de alternância de decúbitos e os fatores que o influenciam, 

e de se objetivarem ações que transmitam informação acerca da importância da alternância de 

decúbitos e que se prevejam potenciadoras do desenvolvimento de comportamentos promotores da 

saúde, há que avaliar as barreiras que possam existir à sua implementação, os sentimentos 

desencadeados pelo comportamento e as influências externas. O objetivo final da utilização deste 

modelo ao longo do projeto é que se mantenham e desenvolvam comportamentos promotores do 

desenvolvimento psicomotor do lactente e, consequentemente, comportamentos promotores da 

saúde.  
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2– CONTEXTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

O presente capítulo irá apresentar o percurso desenvolvido ao longo do estágio final. Cada 

subcapítulo será iniciado com uma pequena caracterização de cada contexto de estágio, sendo que 

posteriormente se procederá à análise e reflexão das aprendizagens e em última instância à análise e 

reflexão das competências preconizadas de mestre e de EEESIP e adquiridas e desenvolvidas ao 

longo do mesmo.  

Um estágio clínico constitui um período, decorrido em contexto de serviço de saúde, composto 

por momentos de observação e intervenção cuja finalidade é desenvolver competências, o que 

significa que existe uma atuação adaptada à situação que é apresentada (Alarcão & Rua, 2005). Esta 

aquisição de competências é conseguida através do desenvolvimento de atitudes e da mobilização 

de conhecimentos adquiridos em contexto teórico e posteriormente integrados na prática (Alarcão & 

Rua, 2005). O estágio apresenta-se como uma componente formativa que inclui áreas como a 

reflexão e a metacognição do indivíduo enquanto prestador de cuidados e da razão pela qual os 

presta; a interdisciplinaridade pois englobará conhecimentos das mais variadas áreas desde que 

adequadas a cada situação, assim como a integração de conhecimentos já existentes e a aquisição de 

novos; e também prevê uma perspetiva construtivista porque permite aprofundar os conhecimentos 

de si mesmo enquanto pessoa e de si enquanto Enfermeiro (Alarcão & Rua, 2005). 

Ao longo de todo este processo a supervisão clínica é necessária para o processo de 

aprendizagem, e o Enfermeiro orientador apresenta um papel preponderante na integração ao nível 

dos serviços e equipas, na construção do conhecimento, no desenvolvimento das capacidades 

crítico-reflexivas que permitam uma tomada de decisão informada centrada na pessoa, e, por fim, no 

desenho da identidade do aluno e na sua afirmação profissional (Pires, Sardo, Morais, & Santos, 

2001). Esta colaboração dinâmica permitirá ao aluno crescer, mas também conduzirá a um 

desenvolvimento do profissional de saúde que agora orienta, assim como da profissão de 

Enfermagem (Pires et al., 2001).  
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2.1 – Justificação das Escolhas e Objetivos Definidos 

A escolha dos locais de estágio revela-se importante para que o estudante, neste caso o futuro 

EEESIP, apresente o melhor desenvolvimento de competências para além de conseguir encontrar 

respostas ao problema a que se propôs trabalhar.  

Considerando o projeto a desenvolver foram definidos inicialmente os contextos de estágio, 

tendo os mesmos sofrido algumas alterações aquando o surgimento da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave por Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), na medida em que foi assim requerida creditação ao estágio 

de neonatologia.  

Para além de razões relacionadas com o projeto a desenvolver optou-se pelos contextos de 

estágio inseridos no mesmo centro hospitalar da experiência profissional, pois foi considerado 

relevante perceber a dinâmica dos restantes serviços do departamento de pediatria, os percursos 

realizados entre os mesmos e as equipas especializadas que existem. Para além do referido foi 

também importante perceber a articulação que existe entre os serviços que possibilita a 

continuidade de cuidados. Foram ainda tidas em conta as possíveis experiências vivenciadas em cada 

contexto que contribuiriam para o desenvolvimento das competências dos cuidados de Enfermagem 

especializada em saúde infantil e pediátrica.  

O hospital onde este estágio foi realizado integra o Serviço Nacional de Saúde, sendo uma 

unidade hospitalar de referência composta por três hospitais (Faro, Portimão e Lagos), pelos Serviços 

de Urgência Básica do Algarve e pelo Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. O mesmo 

assegura a prestação de cuidados diferenciados na região do Algarve (16 concelhos) o que 

corresponde a uma população de cerca de 450.000 habitantes, sendo que nos meses em que a taxa 

de turismo aumenta este número pode triplicar. Como missão, para além da prestação de cuidados 

humanizados, diferenciados e de qualidade, este centro hospitalar apresenta ainda a 

responsabilidade de apoiar a formação pré, pós-graduada e contínua na área da saúde, bem como de 

investigação. Como valores esta unidade hospitalar integra o trabalho contínuo em prol do utente de 

forma a dar resposta às suas necessidades, o trabalho em equipa, apoia constantemente a inovação 

para que sejam melhorados os cuidados, a gestão participativa e a orientação para a criação de valor 

económico e social.  
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Assim o início do estágio final ocorreu a 16 de novembro de 2020 no SUP, tendo a 11 de janeiro 

de 2021 iniciado o estágio no SIP, e a 22 de fevereiro de 2021 transitado para a CEP findando o 

mesmo a 9 de abril de 2021. No apêndice I encontra-se apresentado o cronograma de estágio.  

Dentro deste centro hospitalar optou-se assim pelo SUP, onde o estágio ocorreu entre 16 de 

novembro de 2020 e 8 de janeiro do corrente ano, e o SIP entre 11 de janeiro e 19 de fevereiro de 

2021, por serem serviços onde prima a prestação de cuidados a crianças, jovens e famílias em 

situação de especial complexidade, enquanto a CEP, onde o estágio decorreu entre 22 de fevereiro e 

9 de abril de 2021, foi considerada por estar intimamente relacionado com a temática do 

desenvolvimento infantil e por ser um local onde se verifica a prestação de cuidados específicos às 

necessidade do ciclo de vida e desenvolvimento da criança, jovem e família, bem como um local 

onde a equipa multidisciplinar se articula com outras equipas extra-hospital no âmbito do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).  

Para além da escolha acima descrita foram ainda definidos objetivos gerais e específicos: 

1. Desenvolver competências comuns e específicas do EEESIP, nos diferentes contextos de es-

tágio 

a. Assistir o binómio criança/jovem-família na maximização da sua saúde 

b. Adquirir competências relativas à prestação de cuidados à criança/jovem-família em situação 

de especial complexidade 

c. Identificar estratégias de comunicação utilizadas pelo EEESIP aquando a prestação de cuida-

dos considerando a individualidade de cado binómio criança/jovem-família 

2. Desenvolver competências dirigidas à promoção do desenvolvimento infantil 

a. Aprofundar conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil 

b. Reconhecer estratégias avaliadoras do desenvolvimento infantil 

c. Reconhecer a relevância da prestação de cuidados de Enfermagem junto das crianças/jovens-

famílias para o desenvolvimento infantil 

d. Identificar as estratégias desenvolvidas pelas equipas de Enfermagem para promoção do de-

senvolvimento infantil 

e. Identificar possíveis barreiras à promoção do desenvolvimento infantil 
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2.1.1 – Serviço de Urgência de Pediatria 

Este foi o local que marcou o início da UC Estágio Final. O SUP integra a prestação de cuidados a 

toda a população pediátrica e apresenta uma taxa de procura variável de acordo com a sazonalidade, 

sendo que estes foram anos atípicos com diminuição substancial da mesma. Tendo sofrido uma 

reorganização de acordo com o período vivenciado, o SUP conta, de momento, com 4 Enfermeiros 

por turno sendo que cada um está alocado a um posto: Triagem, Sala de Tratamentos, Unidade de 

Internamento de Curta Duração (UICD) e Sala de Observação (OBS), obtendo-se um método de 

trabalho individualizado na medida em que cada Enfermeiro será responsável pelos binómios 

criança/jovem-família presentes na sua área de trabalho. Cada profissional é distribuído por cada 

posto pelo Enfermeiro gestor, sendo que o Enfermeiro chefe de equipa se encontra também ele na 

prestação de cuidados.  

O objetivo definido foi a prestação de cuidados à criança/jovem em situação de especial 

complexidade (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). Assim, e de acordo com o definido em reunião 

com a Enfermeira orientadora, para que o mesmo fosse atingido foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 Prestação de cuidados à criança/jovem-família em situação de especial complexidade inter-

nada na UICD e OBS 

 Prestação de cuidados à criança/jovem-família em situação de emergência 

 Desenvolvimento de um Guia de Administração Terapêutica proposto pela Enfermeira orien-

tadora 

 Colaboração no atendimento na triagem 

Prestar cuidados a crianças/jovens que se encontrem em situações de especial complexidade, 

nomeadamente em situação crítica, não constituiu uma novidade na medida em que a prévia 

experiência profissional numa unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos permitiu a 

aquisição de conhecimentos nesta área. Deste modo, pretenderam-se aprofundar os conhecimentos 

existentes, por exemplo através da aplicação dos relacionados com o suporte avançado de vida 

pediátrico ao refletir acerca da prática clínica desempenhada, para além de desenvolver outros, 

através do recurso a pesquisas, relativos às situações críticas ou de emergência como foi o caso da 

presença em contexto de Sala de Diretos. Neste contexto desenvolveu-se a competência relacionada 
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com o reconhecimento de situações de instabilidade e situações de risco de morte iminente, tendo 

sido mobilizados os conhecimentos anteriores (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). 

Deste modo, pretendeu-se manter uma prestação de cuidados que tivesse em atenção as 

diferenças dos indivíduos, que se adequasse às necessidades apresentadas e que fosse 

desempenhada de acordo com a vontade da criança/jovem-família após a transmissão de 

informação acerca da situação clínica adequada à idade e maturidade. Isto porque, a criança/jovem 

que apresenta capacidade de discernimento tem o direito de exprimir a sua vontade e opinião 

relativamente a assuntos que lhe digam respeito, nomeadamente acerca da sua saúde (Unicef, 

2019). Integrou-se também o Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender ao identificar 

comportamentos passíveis de serem alterados de forma a existir uma promoção da saúde.  

Foi ainda possível observar uma situação de uma adolescente vítima de maus tratos por parte 

dos pais que ao recorrer ao SUP foi avaliada pela equipa multidisciplinar e reportada a situação ao 

Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco. Ao presenciar a situação foi possível desenvolver 

competências relacionadas com o diagnóstico e intervenção precoce nas situações de risco que 

possam condicionar negativamente a qualidade de vida da criança/jovem, para além de se proceder 

à adoção de estratégias facilitadoras da comunicação e expressão de sentimentos por parte da 

adolescente (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). 

Para que durante a prestação de cuidados fosse minimizada a ansiedade e o stresse, 

habitualmente gerados pela presença num ambiente desconhecido e ainda mais em ambiente 

hospitalar, foi sempre promovida a presença dos pais/família e do objeto/brinquedo significativo 

junto à criança/jovem. Ressalva-se que em tempos pré-pandemia o serviço disponha de materiais 

utilizados como elementos das técnicas de distração que atualmente não podem ser utilizadas.  

Na gestão do processo de dor apresentado pelas crianças/jovens, dependendo da faixa etária, 

foram postas em prática todas as medidas não farmacológicas conhecidas, sendo que as mais 

utilizadas foram a administração de sacarose e as técnicas de distração outrora aplicadas de forma 

diferente e agora limitadas à televisão e objeto/brinquedo significativo. Em situações, em que após a 

utilização das escalas da dor, as anteriores medidas não promoveram melhoria ou cessação da dor 

foram aplicadas e geridas as medidas farmacológicas disponíveis, tal como preconizado no 

regulamento das competências específicas do EEESIP.  
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O sistema informático GHAF® é geralmente utilizado com o propósito de verificar as prescrições 

e validar a administração terapêutica. A realização de registos informáticos no programa SClinico® 

consagra o colmatar da prestação de cuidados ao permitir disponibilizar o processo de Enfermagem 

desenvolvido e o plano de cuidados posto em prática. Inicialmente foi difícil a utilização dos sistemas 

informáticos e a consequente realização de registos por serem sistemas que usualmente não são 

utilizados no contexto de trabalho, sendo que mesmo ultrapassada em parte ainda ficaram algumas 

lacunas quanto à sua utilização em pleno.   

No decurso da prestação de cuidados foi referido pela Enfermeira orientadora que por vezes 

existia alguma desconfiança por parte das crianças/jovens-famílias relativamente às diferentes 

formas de prestar cuidados de cada Enfermeiro, especialmente no que se refere à preparação e 

administração de terapêutica. Atendendo ao referido, e ao ser presenciada situação idêntica, foi 

desenvolvido conjuntamente com outra colega de mestrado um “Guia de Preparação e 

Administração Terapêutica”. Este faz referências às concentrações finais a respeitar, às 

compatibilidades terapêuticas e às interações medicamentosas, bem como à estabilidade e 

armazenamento da terapêutica. Desta forma pretende-se uniformizar a preparação e administração 

terapêutica dentro da equipa de Enfermagem garantindo que estes processos são realizados de 

forma responsável, segura e eficiente minimizando a taxa de erro (Miasso et al., 2006). 

A colaboração no atendimento na triagem e utilizar por esse motivo o Sistema de Triagem de 

Manchester® permitiu desenvolver competências relacionadas com a avaliação das situações clínicas 

apresentadas e com a entrevista, realizada o mais eficazmente possível no pouco tempo disponível, à 

criança/jovem-família permitindo estabelecer o grau de prioridade de cada um para atendimento 

médico (Direcção Geral da Saúde, 2018).  

 

2.1.2 – Serviço de Internamento de Pediatria 

O SIP possibilita o internamento a crianças/jovens, a partir dos 28 dias de vida, com patologias 

do foro médico e cirúrgico, sendo que a sua taxa de ocupação também varia de acordo com a 

sazonalidade. Tal como no SUP, verificou-se no último ano um decréscimo da taxa de internamento 

de acordo com as restrições verificadas pelo estado de emergência decretado pelo Governo 

Português na sequência da situação pandémica.  
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A atribuição das crianças/jovens internadas ao Enfermeiro é habitualmente definida no início de 

cada turno pelo Enfermeiro chefe de equipa, sendo posteriormente prestados cuidados de acordo 

com o método individual de trabalho. Este método pressupõe que todos os cuidados à criança/jovem 

são prestados pelo Enfermeiro que lhe está afeto, através da sua avaliação e coordenação, 

impedindo uma prestação de cuidados fragmentada (Costa, 2004). 

O Enfermeiro que estiver escalado de chefe de equipa é o elemento mais velho e entre 

Enfermeiros generalistas e especialistas aquele que for especialista, sendo que além de gerir o turno 

e integrar a prestação de cuidados, é ainda responsável pela agilização e resolução de situações 

como gestão de stock de material e medicação, assim como gestão de camas. Dado o contexto 

pandémico verificou-se uma alteração no rácio Enfermeiro/criança na medida em que em cada turno 

de 12horas estavam presentes 2 Enfermeiros uma vez que o terceiro elemento estava destacado 

para o internamento COVID onde o SIP dispunha de uma cama. De momento, ao longo do 

internamento a criança/jovem pode estar acompanhada por um dos pais ou cuidador responsável, 

tendo sido interditas visitas à restante família salvo raras exceções.   

No início do período de estágio determinou-se, em consonância com o discutido em reunião 

com a Enfermeira orientadora, que o principal objetivo seria a prestação de cuidados especializados 

à criança/jovem-família que se encontram em situação de especial complexidade com necessidade 

de internamento (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018).  

Para que este fosse atingido foram delineadas as seguintes atividades: 

 Prestação de cuidados à binómio criança/jovem-família hospitalizada 

 Colaboração na gestão de recursos, humanos e materiais, conjuntamente com o Enfermeiro 

chefe de equipa 

 Participação ativa nas passagens de turno 

 Divulgação do projeto de intervenção 

A primeira semana de estágio destinou-se à adaptação e integração no serviço e equipa 

multidisciplinar. Foi realizada uma entrevista com a Enfermeira gestora e com a Enfermeira 

orientadora, realizada a visita ao serviço com o intuito de o conhecer e poder perceber como o 

mesmo se encontra organizado, e foram consultadas algumas normas e protocolos institucionais. A 

receção calorosa por parte de toda a equipa, e o facto de conhecer alguns elementos, permitiu uma 



 
 

38 
 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica enquanto Promotor do 

Desenvolvimento Psicomotor do Lactente | Relatório de Estágio 

 

melhor integração na mesma e foi um elemento facilitador do desenvolvimento de competências. A 

equipa mostrou-se ainda satisfeita por receber uma estudante do Mestrado em Enfermagem que 

presta cuidados na mesma unidade hospitalar e numa área pediátrica diferente o que permitiu a 

partilha de conhecimentos, cimentando uns e promovendo a aquisição de outros, para além de 

possibilitar a perceção de diferentes formas de cuidar, o que convergiu numa melhoria da prestação 

de cuidados de ambas as partes. 

No decorrer das restantes semanas foram sendo prestados cuidados individualizados a 

diferentes crianças/jovens e famílias cujas razões para a hospitalização também divergiam entre si, 

podendo por vezes manter o acompanhamento de crianças/jovens com quem tivesse existido 

interação em contexto de urgência ou de internamento no serviço da experiência profissional. De 

ressalvar o contacto com uma criança com doença oncológica internada na sequência de uma sépsis 

em que foi possível tentar promover a adaptação da mesma e da sua mãe à sua condição atual tal 

como preconizado no Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista. Isto foi 

possível, na medida em que foram reconhecidas as suas necessidades e adequadas estratégias para 

gerir a sua dor promovendo e maximizando o seu bem-estar.  

Para que a prestação de cuidados de qualidade tivesse lugar foram aprofundados 

conhecimentos anteriormente adquiridos e mantida a pesquisa sobre preocupações demonstradas 

ao longo dos turnos, para além de diariamente ser realizada uma reflexão do ocorrido para 

desenvolvimento de aprendizagem. Integrou-se ainda nesta prestação de cuidados, de forma 

contínua e eficaz, o Modelo de Parceria de Cuidados procurando promover a parentalidade (Ordem 

dos Enfermeiros [OE], 2015c). O Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender foi, também ele, 

continuamente aplicado através dos ensinos realizados aos binómios que procuraram favorecer a 

adoção de comportamentos promotores de saúde especialmente junto de binómios internados com 

diagnóstico de diabetes inaugural.  

Constitui-se ainda como objetivo promover o conforto do binómio criança/jovem-família 

durante o internamento minimizando para isso a ansiedade acarretada por esta nova situação e que 

comporta desconforto psicológico (Hockenberry & Wilson, 2011). Aliada à prestação de cuidados 

baseada nos modelos já referidos, foi ainda integrada a filosofia de cuidados atraumáticos que 

consiste na provisão de cuidados terapêuticos e pela utilização de intervenções que tendam a 

eliminar ou diminuir o sofrimento vivenciado, quer físico quer psicológico (Hockenberry & Wilson, 

2011).  
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Foi ainda promovida a competência relacionada com a comunicação com o binómio ao ser 

proporcionada a comunicação de emoções das crianças/jovens através do recurso a técnicas de 

comunicação adequadas ao estadio de desenvolvimento, para além de ser sugerido que as mesmas 

pudessem ter junto a si objetos significativos (brinquedos no caso dos mais pequenos e tecnologias 

para os adolescentes) que conferissem ao ambiente hospitalar uma sensação acolhedora e 

minimizassem a ansiedade e o stresse favorecidos pelo internamento, tornando-a assim uma 

experiência mais positiva (Baldini & Krebs, 1999). O serviço dispõe ainda de uma sala lúdica que pode 

ser utilizada durante o internamento pelas crianças/jovens e que permite o desenvolvimento de 

atividades de acordo com os seus interesses. 

Para que fossem prestados cuidados de qualidade existiu também necessidade de colaborar na 

gestão de recursos juntamente com a Enfermeira orientadora na medida em que esta assumia 

funções de chefia de equipa. Ainda que o curto período de permanência no serviço não permitisse 

desenvolver esta atividade na sua plenitude, existiu sempre um momento de partilha e reflexão 

acerca das decisões tomadas pela Enfermeira orientadora no que à gestão da equipa diz respeito 

depois de recolhidas as informações acerca do serviço durante as passagens de turno.  

As passagens de turno são o momento em que as equipas transmitem informação acerca da 

saúde de quem está internado, as alterações evidenciadas durante os turnos e que podem 

condicionar o estado de saúde, para além de ser aqui que se podem desenhar alterações no plano de 

cuidados que será posto em prática pela equipa que agora entra ao serviço (Teodoro & Aquino, 

2010). Assim, foi também durante estas passagens de turno que se possibilitou grande parte da 

transmissão de conhecimentos entre os elementos da equipa e que permitiu novos olhares sobre as 

situações com que a mesma se deparava.  

Quanto ao projeto, para além de outras atividades abordadas em capítulo posterior, considerou-

se que seria importante divulgá-lo junto da equipa e de famílias internadas cuja criança se 

encontrasse na faixa etária abordada. Infelizmente, ao longo do estágio no SIP, só foi possível fazê-lo 

junto de uma mãe dada a faixa etária das crianças/jovens internados.  
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2.1.3 – Consulta Externa de Pediatria 

A CEP destina-se à prestação de cuidados continuados, em contexto de consulta, a 

crianças/jovens referenciados após internamento ou pelos cuidados de saúde primários. Aqui são 

realizadas consultas das mais variadas especialidades (Gastroenterologia, Desenvolvimento infantil, 

Infeciologia, Alergologia, Obesidade e Dislipidémia, entre outras) para além de se proceder ainda à 

colheita de espécimes para análise e à realização de exames complementares de diagnóstico de 

especialidades médicas específicas como é o caso de Oftalmologia e Cardiologia Pediátrica. Para 

além do referido é também aqui que se realizam as terapias necessárias a cada criança que as 

necessita, como é o caso da Terapia da Fala, Terapia Ocupacional ou Fisioterapia e onde também se 

realizam as consultas de Psicologia. 

O método de trabalho da equipa de Enfermagem é a prestação de cuidados de Enfermagem por 

Enfermeiro responsável, na medida em que a cada Enfermeiro é atribuída uma consulta de 

especialidade, sendo que este prestará cuidados a todas crianças/jovens-famílias que constituam a 

população dessa consulta, assumindo assim a totalidade da responsabilidade e da tomada de decisão 

(Costa, 2004). 

Sendo este o local de estágio onde o projeto se adequaria mais facilmente e com o qual há mais 

articulação com o serviço onde se desempenham atualmente funções, fez todo o sentido que fosse o 

último para que posteriormente pudesse ser implementado o projeto no serviço de origem com base 

nas informações recolhidas aquando a estadia na CEP.  

Assim foi definido como principal objetivo prestar cuidados específicos em resposta às 

necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem (Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2018). As seguintes atividades foram definidas de modo a que o anterior objetivo fosse 

atingido: 

 Participação nas consultas de Enfermagem nas diferentes áreas de especialidades médicas 

 Preparação das consultas de Enfermagem 

 Assistir a sessões de terapia ocupacional 

À semelhança do que acontece nas consultas de vigilância de saúde infantil e juvenil, também as 

consultas de especialidade a nível da CEP seguem o PNSIJ, avaliando tanto o crescimento como o 
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desenvolvimento das crianças/jovens que aí são seguidos. As mesmas são ainda oportunidades 

excelentes de estabelecer uma relação terapêutica com a criança/jovem-família e permitir que sejam 

abordados diferentes temáticas, nomeadamente as que são abrangidas pelos cuidados 

antecipatórios, de forma a promover a parentalidade bem como o desenvolvimento infantil. Isto 

porque ao serem introduzidos como tema fundamental à condição de saúde e de bem-estar da 

criança irão sensibilizar, e progressivamente, capacitar os pais/famílias para que sejam alterados 

comportamentos que possam ser prejudiciais, bem como prever o surgimento de situações que 

impliquem uma mudança no desenvolvimento e assim agir antecipadamente tal como previsto nas 

competências do EEESIP. Considera-se também importante fomentar a adoção de comportamentos 

promotores da saúde e delinear estratégias conjuntamente com os binómios, como descrito pelo 

Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender, que favoreçam esta realidade tal como verificado, 

por exemplo, nas consultas de Obesidade em que não raras vezes foram realizados e reforçados 

ensinos acerca da diminuição do sedentarismo através da prática de exercício físico e da adoção de 

hábitos alimentares regrados e saudáveis.  

Foi também nestas consultas que se verifica ainda que o principal objetivo da equipa de 

Enfermagem comum a todas é promover o desenvolvimento das crianças/jovens-famílias, 

potenciando a sua saúde para além da sua adaptação à sua condição de saúde. Embora existam 

semelhanças entre as crianças/jovens-famílias que são seguidas na mesma consulta de especialidade, 

a equipa mantém sempre o respeito pela unicidade de cado binómio, nunca existindo por isso duas 

consultas iguais. Assim os Enfermeiros têm sempre em consideração a fase de desenvolvimento da 

criança/jovem, a fase em que a sua doença se encontra, as necessidades que vão surgindo e as 

transformações que vão sendo vivenciadas, para que desta forma possam adaptar o guião de 

consulta a quem têm à frente. Desta forma foi atingida a competência relacionada com a promoção 

do desenvolvimento e do crescimento infantil através da avaliação destes em cada consulta, 

procurando sempre transmitir informações importantes para majoração do potencial de 

desenvolvimento (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). 

Considerando a inexperiência em consulta, foi importante primeiramente observar como as 

mesmas se desenvolviam e aos poucos começar a preparar as consultas para que, no fim do estágio, 

estas pudessem ser realizadas autonomamente. Ao início foi difícil existir uma dissociação da 

vertente de internamento e hospitalização, mas a receção positiva da equipa, o facto de 

pertencerem ex-colegas à equipa e o reencontrar algumas das crianças foram elementos facilitadores 
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e motivadores que permitiram que ao longo das seis semanas fossem sendo desenvolvidas as 

competências de EEESIP.  

Para além do contato com crianças/jovens com alterações do desenvolvimento, este contexto 

de estágio foi ainda o que permitiu experienciar mais a prestação de cuidados a crianças/jovens com 

doença crónica e/ou rara. Quanto às doenças raras a competência que lhe está dirigida foi 

desenvolvida através da prévia preparação das consultas e da posterior procura de evidência 

científica, uma vez que para dar resposta às mesmas através de cuidados de Enfermagem adequadas 

foi necessário desenvolver conhecimentos acerca destas (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018). 

A doença crónica é considerada aquela que condiciona a adaptação do indivíduo por ser uma 

doença que apresenta uma longa duração, que pode ser incurável, e que impõe limitações, 

apresentando impacto nas diferentes vertentes pessoais e familiares (Vieira & Lima, 2002). A criança 

que apresente doença crónica tem direito a que lhe sejam concedidas condições que permitam que 

viva com dignidade, autonomamente e que sejam facilitadoras da sua participação ativa nas 

sociedades (Unicef, 2019). O EEESIP tem como competência também promover a adaptação da 

criança/jovem-família às doenças crónicas e à incapacidade que possa existir através da capacitação 

para a adoção de estratégias de coping e também adequando o suporte comunitário e familiar que 

as binómios possam necessitar. Esta competência foi desenvolvida através do contato com as 

diferentes realidades familiares e do seu seguimento em consulta, bem como através da definição de 

estratégias em reuniões multidisciplinares como a ocorrida mensalmente relativa às crianças 

diagnosticadas com Trissomia21 ou com Doenças do Tubo Neural (Ordem dos Enfermeiros [OE], 

2018).  

Para além do envolvimento nas consultas de Enfermagem foi considerado relevante assistir a 

algumas sessões de terapia ocupacional. O mesmo foi ponderado não só por ser uma mais-valia para 

o desenvolvimento do projeto mas essencialmente porque permitiu verificar a articulação entre a 

equipa multidisciplinar e perceber o trabalho que é realizado com cada criança/jovem-família após 

referenciação por parte da equipa de Enfermagem, permitindo assim perceber os resultados 

positivos que a simbiose das diferentes áreas de atuação apresentam junto das crianças 

acompanhadas na CEP.  
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2.2 - Influência da Situação Pandémica na Prestação de Cuidados 

O estágio final, como já foi referido, decorreu entre os anos de 2020 e 2021 acompanhando por 

isso toda a situação relacionada com a pandemia de SARS-CoV-2.  

A pandemia que assolou o mundo determinou alterações nos sistemas de saúde de todos os 

países, colocando-os à beira do colapso, e influenciou ainda os sistemas económicos dada a elevada 

taxa de transmissibilidade da doença, a gravidade da mesma, a taxa de internamento e o expectável 

tempo de internamento (Seixas, Merhy, Camargo, & Feuerwerker, 2021). 

Os profissionais de saúde, especialmente as equipas de Enfermagem, foram também direta ou 

indiretamente afetados pela situação vivenciada. Para além de poderem estar expostos ao vírus, as 

condições de trabalho a que foram submetidos aumentaram em muito o cansaço físico e o stresse 

psicológico, assim como a ansiedade e o medo, conduzindo muitas vezes à exaustão e condicionando 

a sua prestação de cuidados (Teixeira et al., 2020). O referido foi verificado in loco, em cada local de 

estágio. As equipas mostravam-se cansadas pela incerteza, pela constante mudança e por ter de 

existir um reajuste constante das suas metodologias de trabalho. A diminuição do rácio 

Enfermeiro/criança, a possibilidade de os elementos das equipas serem realocados a outros serviços 

dado o aumento da carga de trabalho e a inevitabilidade da escassez de material desmoralizaram as 

equipas, verificando-se que por vezes as mesmas não se encontravam motivadas para integrar novos 

projetos. Para além disso as alterações dos horários também tornaram as equipas mais suscetíveis a 

erros e a prestarem cuidados com uma menor qualidade uma vez que os turnos passaram a ser de 

12horas para que desse modo existissem menos profissionais em circulação diminuindo 

substancialmente o contágio. Verificou-se ainda que esta decisão teve implicações no percurso de 

estágio, uma vez que a realização de turnos de 12horas contribuiu para que o estágio terminasse 

antes das semanas preconizadas o que condiciona a prática reflexiva adequada e a possibilidade de 

se desenvolverem as competências de mestre e EEESIP consideradas. Todavia, permitia acompanhar 

os binómios criança/jovem-família de forma mais prolongada no tempo, desenvolvendo um plano de 

cuidados mais completo e facilitando o desenvolvimento da relação terapêutica. 

Para além das implicações junto dos serviços de saúde e das equipas de profissionais, esta 

pandemia alterou ainda a dinâmica dos binómios crianças/jovens-família e muitas vezes a sua saúde. 

Sabe-se que alguns contextos familiares se tornaram precários, pela diminuição abrupta de 

rendimentos, o que fez que com que se exacerbassem ou surgissem problemas de saúde pela 
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diminuição da procura dos serviços de saúde, ou fossem evidenciados novos casos de violência e 

maus-tratos, pondo assim em risco o desenvolvimento infantil e juvenil saudável (Freitas, Costa, 

Diogo, & Gaíva, 2021). Foi possível verificar que, tanto em contexto de serviço de urgência como em 

internamento, houve uma diminuição considerável nas taxas de ocupação, para além de ser 

protelado o recurso aos serviços para um momento em que o estado de saúde estivesse mais 

debilitado. A nível formativo esta diminuição condicionou um pouco a observação da atuação do 

EEESIP, bem como o desenvolvimento de competências, porque impediu que existisse uma interação 

com maior variedade de situações clínicas bem como com diferentes binómios. A nível de consulta 

externa tornou-se claro que as consultas de especialidade também apresentaram uma diminuição 

nas marcações presenciais sendo que as realizadas telefonicamente não apresentavam componente 

de Enfermagem o que fez com que existisse uma quebra no acompanhamento das crianças/jovens e 

em alguns casos até uma concreta desvalorização das situações por parte das famílias pois muitas 

vezes as consultas eram desmarcadas pelos próprios. 

O confinamento decretado potenciou ainda uma alteração nas rotinas das crianças/jovens o que 

levou a padrões de sono irregulares, a maior sedentarismo com desenvolvimento de atividades com 

recurso a meios tecnológicos, bem como a uma alteração do padrão alimentar o que 

consequentemente conduziu a alterações emocionais e comportamentais e, posteriormente, poderá 

confluir em alterações no desenvolvimento cognitivo e emocional (Freitas et al., 2021). Nos 

contextos de estágio foram vislumbradas estas alterações emocionais e comportamentais nas 

crianças/jovens sendo que as equipas de Enfermagem, e especialmente os EEESIP, notaram uma 

necessidade acrescida de prestar cuidados dirigidos às emoções e aos sentimentos de cada um, 

gerindo-os e permitindo o estabelecimento de um ambiente seguro e afetuoso. Foi ainda observado 

que o Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender se apresentou em todas as etapas do estágio 

nas condições em que nos encontramos, porque foram sempre aproveitados os momentos de 

internamento ou de permanência nos serviços de saúde (urgência ou consulta) para fomentar a 

adoção de comportamentos promotores de saúde.  

Foram ainda notórias as alterações no acompanhamento das crianças/jovens e nas visitas a que 

estas tinham direito. As visitas foram canceladas, enquanto o acompanhante passou a ser um único 

membro da família que permaneceria junto da criança/jovem durante todo o tempo de permanência 

no hospital não podendo alternar diariamente com outro membro como anteriormente acontecia. 

Conquanto o Modelo de Cuidados Centrados na Família e o Modelo de Parceria de Cuidados tenham 

sido mantidos em todos os contextos de estágio, verificou-se que existiu alguma perda de autonomia 
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por parte das famílias (por só existir uma pessoa envolvida em todo o processo de hospitalização), 

intensificando a vulnerabilidade destas sendo por isso imperioso que as equipas mantenham o foco 

na prestação de cuidados maximizadora do potencial de saúde através da intervenção familiar, 

avaliando sempre os prós e contras de acordo com a situação pandémica e avaliando para além das 

restrições de entrada e de permanência (Mandetta & Balieiro, 2020).   
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3 – O PROJETO DE INTERVENÇÃO 

A metodologia de projeto compreende um conjunto de medidas que permitem prever uma 

alteração na prática baseada na evidência existente, sendo que a mesma se divide em cinco fases: 

elaboração do diagnóstico da situação; planificação das atividades, meios e estratégias; execução das 

atividades planeadas; avaliação e, por último, divulgação dos resultados obtidos (Ruivo et al., 2010).  

Assim, e para que seja melhor percecionado o desenvolvido ao longo do último ano de 

mestrado, será explanado em subcapítulos o processo. 

 

3.1 – Desenvolvimento do Projeto de Intervenção 

A primeira fase da metodologia de projeto como referido anteriormente é a elaboração do 

diagnóstico de situação.  

No decorrer da sua prática clínica, os EEESIP são diariamente confrontados com situações 

complexas que requerem uma contínua procura de informação e aplicação desse conhecimento 

científico atualizado para que as mesmas sejam ultrapassadas e para que se dê continuidade a uma 

prática de cuidados segura e de excelência.  

Assim, depois de apresentado o enquadramento teórico que permite sustentar a justificação da 

temática abordada, o presente subcapítulo procura apresentar a análise do problema identificado 

nos locais de ensino clínico onde o projeto foi aplicado e, posteriormente, determinar quais as 

prioridades do EEESIP. 

Para que fossem identificados os problemas, e de acordo com a pesquisa e fundamentação 

teórica realizada acerca da importância da alternância de decúbitos nos lactentes, realizou-se uma 

análise SWOT (apêndice III) que é um método de análise da situação onde se identificam as fraquezas 

e as ameaças, as forças e as oportunidades permitindo confrontar os aspetos positivos e negativos de 

determinada situação (Ruivo et al., 2010). Para além disto, procederam-se a entrevistas com as 

Enfermeiras gestoras e com as Enfermeiras orientadoras dos locais de estágio, identificando-se os 

seguintes aspetos: 
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No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de Urgência 

Pediátrica: 

 Reconhecimento da pertinência do tema; 

 Inexistência de normas de intervenção acerca da temática aquando o internamento do 

lactente em UICD; 

 Inexistência de documentos informativos passíveis de serem consultados pela equipa e 

famílias acerca da temática. 

No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de internamento: 

 Reconhecimento da pertinência do tema; 

 Equipa composta por elementos novos que desconhecem a importância da alternância de 

decúbitos; 

 Ausência de formação da equipa de Enfermagem relativa ao tema; 

 Parca referenciação de lactentes com alterações identificadas para seguimento em consulta.  

No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de consulta externa 

hospitalar: 

 Reconhecimento da pertinência do tema; 

 Ausência de formação da equipa de Enfermagem relativa ao tema; 

 Ausência de informação disponibilizada às famílias acerca do tema. 

Considerando o disposto na literatura e refletindo acerca da informação obtida através das 

entrevistas foram definidos os seguintes pontos: 

 Pertinência do tema identificado pelas responsáveis pelos serviços e pelas Enfermeiras 

orientadoras;  

 Necessidade de sensibilização e formação da equipa multidisciplinar nos diversos contextos 

de estágio relativamente à temática; 

 Necessidade de aprofundamento de conhecimentos por parte das equipas de Enfermagem 

acerca da temática; 

 Importância de formação das equipas relativamente à temática identificada; 
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 Necessidade da transmissão de informação às famílias acerca da temática; 

 Importância da formação dos pais relativamente à temática; 

 Necessidade da existência de normas de intervenção adequadas onde se descrevam os 

malefícios e consequências da manutenção do decúbito dorsal e dos benefícios da 

alternância de decúbitos.  

Desta feita, importa definir os objetivos do projeto de acordo com o que se pretende atingir, 

sendo os mesmos apresentados em objetivos gerais que são os que descrevem os resultados que se 

tencionam obter, e em objetivos específicos que se referem aos indicadores mensuráveis do que se 

pretende adquirir (Ruivo et al., 2010). Depois de identificado, contextualizado e fundamentado o 

problema considerou-se como objetivo geral comum a todos os contextos: Promover o 

desenvolvimento psicomotor do lactente através da alternância de decúbitos.  

Relativamente aos objetivos específicos que foram definidos, os mesmos foram adaptados a 

cada contexto de estágio, uma vez que estes diferem entre si desde a sua génese, como é o caso da 

missão, até à prestação de cuidados. Embora se tenham definido diferentes objetivos específicos foi 

considerado de extrema importância que o objetivo “Uniformizar critérios de atuação da equipa de 

Enfermagem no âmbito da promoção do desenvolvimento psicomotor do lactente através da 

alternância de decúbitos” fosse comum a todos os contextos dado o impacto que o mesmo 

apresenta na saúde e na qualidade de vida dos lactentes. Os objetivos específicos assim definidos 

para cada local de estágio foram: 

No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de Urgência 

Pediátrica: 

 Uniformizar critérios de atuação da equipa de Enfermagem no âmbito da promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente internado na UICD através da alternância de 

decúbitos; 

 Capacitar os pais/família para a alternância de decúbitos e seus contributos na promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente. 

No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de internamento: 
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 Uniformizar critérios de atuação da equipa de Enfermagem no âmbito da promoção do 

desenvolvimento do desenvolvimento psicomotor do lactente internado através da 

alternância de decúbitos 

 Reforçar junto das equipas de Enfermagem os benefícios relativos à alternância de decúbitos 

no lactente; 

 Capacitar os pais/família para a alternância de decúbitos e seus contributos na promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente; 

 Capacitar os pais/família para a avaliação do desenvolvimento psicomotor do lactente. 

No âmbito da prestação de cuidados à criança/jovem-família em contexto de consulta externa 

hospitalar: 

 Reforçar junto das equipas de Enfermagem os benefícios relativos à alternância de decúbitos 

no lactente; 

 Uniformizar critérios de atuação da equipa de Enfermagem, aquando as consultas, no âmbito 

da promoção do desenvolvimento psicomotor do latente através da alternância de 

decúbitos; 

 Capacitar os pais/família para a alternância de decúbitos e seus contributos na promoção do 

desenvolvimento psicomotor do lactente; 

 Capacitar os pais/família para a avaliação do desenvolvimento psicomotor do lactente. 

De seguida iniciou-se um esboço da planificação do projeto onde estão definidas as atividades 

propostas, os métodos utilizados e as técnicas de pesquisa utilizadas, os recursos necessários e o 

cronograma (apêndice II) que vai permitir um agendamento das atividades a desenvolver, sendo que 

o seu progresso é constante e mutável ao longo do tempo (Ruivo et al., 2010). Ao longo do 

desenvolvimento do projeto o cronograma foi sendo reavaliado e atualizado de acordo com a 

monitorização das estratégias. 

O cronograma referido teve início aquando o delineamento do projeto, inclui a realização do 

mesmo de forma contínua ao longo do tempo de estágio e culmina com a entrega do presente 

relatório. Verifica-se que existem fases do projeto que são comuns a todos os contextos de estágio 

porém a ocorrer em momentos temporais divergentes dado que os mesmos foram frequentados em 

ocasiões distintas.  
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As atividades planeadas (apêndice IV) são elementos de trabalho que se apresentam de acordo 

com cada objetivo específico e carecem de um local para a sua realização, bem como da 

determinação dos meios necessários (Ruivo et al., 2010). Neste projeto podem ser encontrados três 

tipos de meios: os humanos que consistem no envolvimento de uma equipa munida de 

determinados conhecimentos e competências, e os meios técnicos e materiais que são os 

equipamentos e tecnologias utilizadas para pôr em prática o projeto (Fortin, 1999).  

Aquando o planeamento procedeu-se à sua execução que consiste na materialização do que foi 

projetado (Ruivo et al., 2010). A implementação das atividades ocorreu após a definição dos aspetos 

formais e depois da proposta de sugestão realizada em cada um dos locais de estágio. Estas 

encontram-se divididas neste relatório em três áreas: capacitação das equipas de Enfermagem 

através da formação aos profissionais e sensibilização acerca da temática; uniformização dos critérios 

de atuação da equipa de Enfermagem ao elaborar normas de intervenção, e por último capacitação 

parental ao proceder-se à elaboração de pósteres e folhetos informativos.  

A avaliação do projeto decorreu de forma contínua existindo porém duas ocasiões chave: a 

avaliação intermédia, a ocorrer durante a execução do mesmo, e a final (Ruivo et al., 2010). Esta foi 

desenvolvida com base em indicadores como são o caso da análise dos questionários realizados no 

fim das ações de formação em serviço e a validação do protocolo de atuação específico por parte das 

equipas de Enfermagem e do professor orientador. A divulgação de resultados tem lugar no presente 

relatório. 

A formação contínua das equipas é fundamental para o desenvolvimento de uma prática clínica 

de qualidade, na medida em que permite às mesmas ver potenciadas as competências dos seus 

elementos (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015b). Deste modo, o Enfermeiro especialista apresenta 

um papel preponderante enquanto formador, ao diagnosticar as necessidades formativas das 

equipas e gerindo programas que as colmatem, favorecendo desse modo a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências dos Enfermeiros, tanto profissional como pessoalmente (Ordem 

dos Enfermeiros [OE], 2019). Dado o contexto atual, a capacitação dos profissionais acerca da 

temática só pôde ser realizada formalmente em dois dos contextos de ensino clínico (SIP e CEP), 

sendo que para isto foi realizada uma sessão de formação em serviço em cada um dos contextos de 

estágio intitulada “Contributo(s) da Alternância de Decúbitos no Desenvolvimento Psicomotor do 

Lactente” (Apêndice VIII). No SUP foi referido que a sobrecarga das horas de trabalho não permitia 

adir mais horas para formação, porém foram aproveitados os momentos de pausa ou a prestação de 
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cuidados a lactentes para sensibilizar e capacitar a equipa para a temática, considerando os dados 

estatísticos referentes aos internamentos de lactentes em UICD e em OBS apresentados no gráfico 1.  

Gráfico 1 – Dados referentes ao internamento de lactentes em UICD e OBS

 

 

As sessões de formação em serviço que foram realizadas foram divulgadas junto das equipas 

quer formalmente, através do envio por e-mail institucional do panfleto de divulgação ou sendo o 

mesmo afixado nos locais de estágio, quer informalmente nos momentos de pausa. Foram 

elaborados dois planeamentos de sessão para os dois locais de estágio (apêndice VII). Relativamente 

à formação no contexto de internamento de Pediatria a mesma foi realizada através de plataforma 

online GoogleTeams o que condicionou um pouco a intervenção da equipa, porém a mesma contou 

com a presença de dez elementos da equipa de Enfermagem, incluindo a Enfermeira gestora, para 

além de três alunas da licenciatura em Enfermagem, da docente orientadora e de quatro 

profissionais da CEP que diariamente contactam com lactentes ou que porventura intervêm no 

serviço em questão caso exista alguma referenciação como é o caso da Psicóloga, Fisioterapeuta, 

Fisiatra e Terapeuta Ocupacional. Na CEP a formação ocorreu presencialmente, contando com a 

presença de nove elementos da equipa de Enfermagem, incluindo também a Enfermeira gestora. 

Ambas as formações apresentaram um método expositivo/interativo, tendo sido promovida a 

partilha de ideias e de práticas de cuidados para além do esclarecimento de dúvidas. No final das 

formações foi então aplicado, aos formandos, o questionário de avaliação da formação utilizado pela 
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instituição (anexo II) onde os ensinos clínicos se realizaram, isto porque as sessões integraram o 

planeamento da formação em serviço de cada local de estágio. Verificou-se que não existiu adesão 

por parte dos formandos na CEP e somente sete dos dezoito formandos do internamento de 

pediatria aderiu embora todos eles tenham referido que recomendam a formação a outros colegas e 

profissionais de saúde (gráficos 2, 3 e 4).  

Gráfico 2: Dados relativos à Avaliação da Ação de Formação 

 

Gráfico 3 – Dados relativos à organização da sessão 
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Gráfico 4: Dados relativos à avaliação do formador 
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que recorre à sua prestação de cuidados, reconhecendo-lhe individualidade e unicidade, deve 

também existir uma uniformização dos critérios de atuação dentro das equipas de forma a conceder-

lhe estrutura e permitindo uma prestação igualitária.  

Assim, para além das ações de formação terem também como objetivo conduzir a esta 

uniformização dentro das equipas, foi ainda elaborada uma proposta de norma de intervenção de 

Enfermagem de acordo com o contexto estrutural e físico do SUP, bem como a sua taxa de 

internamento em UICD. O documento baseou-se não só na evidência científica mais atual e 

pertinente, mas também fez referência às indicações referidas no PNSIJ e referidas em contexto de 

consultas de vigilância de saúde infantil. O documento foi então apresentado à docente orientadora 

para avaliação e consequentemente à Enfermeira gestora e à Enfermeira orientadora para validação, 

aguardando de momento aprovação superior para ser aplicado no serviço em causa. Deste modo, 

pode ser observada a “Norma de intervenção – Alternância de Decúbitos no Lactente Internado na 

Unidade de Curta Duração” no apêndice V.  

A parentalidade é essencial para a saúde da criança/jovem podendo ser desenvolvida por 

qualquer indivíduo que esteja envolvido na prestação de cuidados diretos à mesma e na 

consolidação das fundações do seu desenvolvimento ao conceder-lhe limites e segurança (Ordem 

dos Enfermeiros [OE], 2015c). A capacitação parental torna-se essencial num projeto que tem por 

base a promoção do desenvolvimento infantil, mais propriamente do lactente, na medida em que 

estes serão quem garantirá os melhores, mais seguros e mais adequados cuidados à criança. Assim 

em todos os contextos foi fornecida informação aos pais, nos contactos diretos aquando a prestação 

de cuidados, acerca da importância que os decúbitos apresentam no desenvolvimento dos seus 

filhos e no crescimento mais saudável. Existiu ainda a oportunidade de identificar algumas alterações 

promovidas pela ausência de um correto decúbito ou pela desadequada alternância de decúbitos 

que, embora não tenham requerido referenciação para outras áreas da equipa multidisciplinar, 

permitiram transmitir a correta informação aos pais e também desenvolver estratégias alternativas.  

Adindo ao exposto anteriormente, foi ainda realizada a elaboração de folhetos informativos 

(Apêndices VI e X) a entregar aos pais em contexto de SUP e de CEP, bem como um póster (Apêndice 

IX) a expor na CEP, onde estivesse explanada a importância da alternância de decúbitos, os decúbitos 

preconizados pela SPP e apresentados no PNSIJ, assim como as consequências da manutenção do 

mesmo decúbito e estratégias facilitadoras da alternância dos mesmos. Os documentos encontram-

se ainda a aguardar aprovação por parte dos diretores clínicos dos serviços, sendo que idealmente o 
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póster seria afixado num local de fácil acesso às famílias como é o caso da sala de espera ou corredor 

da entrada da CEP, sendo facilmente visualizado e consultado por todos. Já os panfletos seriam 

distribuídos em todas as consultas de Neonatologia e de Desenvolvimento, e nas restantes consultas 

onde fossem identificadas alterações no desenvolvimento, enquanto no SUP seriam fornecidos 

somente às famílias de lactentes com evidentes alterações do desenvolvimento psicomotor.  

O projeto foi acolhido pelos Enfermeiros de todos os contextos de estágio ainda que com 

algumas condicionantes dada a situação pandémica vivenciada, verificando-se que consideraram que 

o mesmo fornecia informação pertinente e determinante para a avaliação do desenvolvimento 

psicomotor do lactente para além de permitir mudar a prática de cuidados especialmente no que aos 

ensinos às famílias e capacitação parental diz respeito. 
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4 – ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

A prática reflexiva em Enfermagem é fundamental para a constante aprendizagem e procura de 

conhecimento, tendo como objetivo principal questionar os saberes existentes ou os adquiridos 

através de experiências, desconstruindo-os e avaliando-os o que permite aos Enfermeiros 

reconhecer os seus pontos mais e menos fortes, para além de lhes permitir evoluir e ampliar o leque 

de conhecimentos para atingir uma prática cada vez mais baseada na evidência (Peixoto & Peixoto, 

2016). 

O capítulo em questão pretende apresentar, de forma sucinta, um resumo desta jornada 

formativa de acordo com o desenvolvimento das competências de Enfermeiro Especialista, de EEESIP 

e enquanto mestre, refletindo de acordo com as experiências vividas.  

 

4.1 – Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

As competências comuns do Enfermeiro especialista encontram-se divididas em quatro 

domínios, sendo eles:  

 Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

 Domínio da melhoria contínua da qualidade 

 Domínio da gestão de cuidados 

 Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

No decorrer de todo o mestrado, em especial no decorrer do estágio, foram sempre aplicados os 

princípios éticos e deontológicos inerentes à profissão, mantendo dessa forma a garantia de que os 

direitos humanos eram respeitados. No que neste ponto diz respeito, o código deontológico serviu 

como documento orientador. 

Relativamente à melhoria contínua da qualidade foram desenvolvidas práticas de qualidade de 

forma a colaborar em programas de melhoria contínua tanto com a integração do projeto nos 

serviços de estágio, que se pressupõe que permita promover um desenvolvimento psicomotor do 

lactente o mais adequado possível, como ao garantir um ambiente terapêutico e seguro de uma 
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forma diária nas unidades hospitalares, e também através do desenvolvimento de um guia 

terapêutico no SUP cujo objetivo é permitir a gestão do erro terapêutico. Desta forma, foram sendo 

continuamente mobilizados conhecimentos para que os cuidados de Enfermagem prestados fossem 

melhorados e culminassem no atingimento dos objetivos propostos aquando o início dos mesmos.  

Quanto à gestão de cuidados onde estão integradas por exemplo as funções de chefia pode-se 

afirmar que existiu alguma dificuldade no seu desenvolvimento, na medida em que embora as 

equipas se tenham mostrado recetivas à realização de estágio e à transmissão de informação relativa 

às práticas do serviço de origem, a verdade é que a constante incerteza e alterações diárias na 

dinâmica das equipas não permitiu que existisse uma integração nestas funções. De referir que, 

ainda que não tenha sido posta em prática na totalidade, houve uma preocupação por parte dos 

Enfermeiros orientadores em permitir que se assistisse à tomada de decisão relativa à gestão das 

equipas, esclarecendo as dúvidas que surgissem e permitindo que fossem expressas opiniões 

relativas a esta função. Por outro lado, contando as equipas de Enfermagem com elementos recém-

cursados ou elementos novos na área pediátrica existiu alguma facilidade enquanto mecanismo 

facilitador da integração destes e de transmissão de conhecimentos aos mesmos.  

O desenvolvimento de aprendizagens profissionais foi sem dúvida a competência que mais se 

desenvolveu ao longo de todo o percurso académico permitindo um melhor autoconhecimento 

enquanto pessoa e Enfermeira, para além de permitir incluir na prática clínica a evidência científica 

analisada e estudada aquando o contexto teórico. Para além do referido foi ainda realizado um artigo 

científico, elemento de avaliação da UC Estágio Final, a publicar posteriormente, o que contribui para 

esta competência comum, mas também para o desenvolvimento de competências inerentes ao 

EEESIP e ao grau de mestre. 

De acordo com o determinado, enquanto elemento de avaliação da UC referenciada, o artigo 

desenvolvido foi uma revisão sistemática da literatura que consiste na identificação de evidência que 

dá resposta a uma questão bem definida, na sua seleção, avaliação e na síntese dos seus resultados 

(Galvão & Pereira, 2014). Deste modo, procedeu-se à pesquisa da literatura nas bases de dados dos 

motores de busca EBSCO host e B-on, apresentando a informação recolhida organizada de acordo 

com o modelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) e 

procedendo posteriormente à análise dos oito artigos integrados na RSL. Sendo que esta ainda se 

encontra sob avaliação para publicação só surge em apêndice o resumo escrito em português e 

inglês (Apêndice XI).  
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Concluiu-se através do desenvolvimento do artigo que embora exista evidência científica que 

permita determinar a influência da alternância de decúbitos no desenvolvimento psicomotor dos 

lactentes, a mesma ainda é parca e carece de maior investimento. Com base no referido o EEESIP 

deve então manter de forma contínua a procura por conhecimento o mais atual e fidedigno possível 

para que o possa integrar nos seus cuidados promovendo a sua melhoria.  

 

4.2 – Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em 

Saúde Infantil e Pediátrica 

Tal como as competências comuns do Enfermeiro especialista, também as competências 

específicas do EEESIP se encontram divididas em categorias, sendo elas: 

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

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

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

desenvolvimento da criança e do jovem 

Todos os locais de estágio permitiram contactar com todo o tipo de crianças/jovens e famílias, 

com as mais variadas situações clínicas e requerendo os mais variados cuidados multidisciplinares. 

Compreende-se assim que se procura maximizar a saúde ao assistir o binómio criança/família ao 

intervir nas doenças comuns e nas situações que possam afetar negativamente a vida ou a sua 

qualidade, sendo importante deter conhecimento científico acerca das situações clínicas de forma a 

implementar cuidados adequados ou a encaminhar para outras áreas, sabendo identificar situações 

de abuso ou negligência, bem como alterações pertinentes na fisiologia da criança/jovem.  

Apesar de serem observadas situações de especial complexidade em todos os contextos de 

estágio, o internamento é o local onde é mais evidente a sua presença. Constata-se que a 

hospitalização é um momento de mudança nas rotinas das famílias, sendo muitas vezes 

acompanhados de incerteza o que gera stresse e ansiedade. De acordo com o explanado o EEESIP 

tem de reconhecer situações que impliquem instabilidade ou risco de morte de forma a conceder 

àquelas famílias cuidados adequados ao momento por que estão a passar, para além de perceber 
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que binómios crianças/jovens-famílias com doenças crónicas ou incapacitantes devem ser 

capacitados para que haja uma adaptação à sua condição.  

A promoção de um desenvolvimento infantil saudável começa no momento da conceção do 

bebé, sendo que a sua inserção numa família e numa rede de apoio é fundamental para que o 

mesmo ocorra de forma adequada. Desta forma torna-se crucial que exista um seguimento de 

Enfermagem especializada na área de saúde infantil e pediátrica desde o primeiro momento da vida 

das crianças para que se possam sensibilizar e capacitar todos os membros do meio onde esta 

criança vai estar integrada para a promoção adequada do desenvolvimento psicomotor, 

reconhecendo sempre que os principais prestadores de cuidados e aqueles que melhor conhecerão 

aquela criança serão os seus pais ou cuidadores. Aquando o estabelecimento desta visão holística 

pode ser então iniciada o cuidar em saúde infantil que contemplará uma prestação de cuidados de 

excelência. 

Embora a competência do EEESIP relacionada com o desenvolvimento infantil tenha sido 

desenvolvida em todos os contextos de estágio na medida em que em todos eles houve contacto 

com crianças/jovens de diferentes faixas etárias e em diferentes estádios de desenvolvimento, a 

mesma foi mais desenvolvida em contexto de consulta. Foi então percecionada a necessidade da 

adequação da comunicação e cada criança/jovem-família a quem são prestados cuidados, e a 

necessidade da prestação de cuidados dirigidos à autodeterminação do adolescente e à promoção 

do crescimento das crianças.  

 

4.3 – Competências de Mestre 

Ao longo do MESIP foram sendo concomitantemente desenvolvidas competências comuns ao 

Enfermeiro especialista e específicas do EEESIP e as competências de mestre.  

O grau de mestre pressupõe segundo o decreto-lei 63/2016 que sejam demonstrados 

conhecimentos e capacidades de compreensão com base no aprofundamento dos obtidos e 

desenvolvidos na licenciatura e que permita incitar investigação; que aplique os conhecimentos e 

competências de resolução de problemas em situações novas e em contextos multidisciplinares 

dentro da sua área de estudo; que apresente capacidade para integrar conhecimentos em situações 
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complexas e cuja informação é limitada, encontrando soluções com base na reflexão acerca das 

implicações que as mesmas têm. O mesmo deve ainda ter capacidade de informar de forma clara a 

sua tomada de decisão e conclusões bem como apresentar competências que lhe permitam 

desenvolver aprendizagem auto-orientadas ao longo da vida (Ministério da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior, 2016). 

Finda a licenciatura, e após o aprimoramento das competências adquiridas neste primeiro ciclo 

de estudos através do desenvolvimento profissional, surgiu a necessidade de investir na carreira e na 

área de prestação de cuidados tendo integrado por isso o ciclo de estudos referente ao mestrado. 

Este permitiu aprofundar conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente, desenvolver e aplicar 

novos conhecimentos teórico-práticos na área de especialização através do contexto de aulas e 

estágio clínico e percecionando novamente e, com outros olhos, a Enfermagem e o que a mesma, de 

forma holística, envolve, aportando ganhos profissionais e pessoais e permitindo constantes 

aprendizagens e crescimento.  

Estas aprendizagens surgem com base em informações e conhecimentos, mais atuais e corretos, 

adquiridos através da contínua investigação e que vão permitir desenvolver uma prática clínica 

baseada na evidência científica o que potencia a evolução de competências de Enfermagem, 

especialmente, na área da saúde infantil e pediátrica. Para isto a utilização da metodologia de 

projeto permitiu desenvolver atividades que levaram ao desenvolvimento de conhecimentos na linha 

de investigação escolhida, neste caso, na linha de “Segurança e Qualidade de Vida da Criança/jovem 

e Família”.  

O contexto de investigação está intimamente ligado à realização de reflexão das experiências 

vivenciadas e atitudes realizadas, permitindo verificar que no decorrer da prática clínica são muitas 

as dúvidas que assolam os profissionais e que requerem investigação mais aprofundada sobre essas 

temáticas, o que conduz à construção de conhecimento. 

Ao longo deste percurso verificou-se ainda que os contextos de estágio, e a integração nas 

equipas multidisciplinares, permitiram a incorporação dos conhecimentos e saberes, que 

posteriormente serão aplicados na prática clínica profissional, e que condicionaram a resolução de 

problemas que foram surgindo. Para que isto acontecesse tornou-se fulcral aplicar e aperfeiçoar, ao 

longo do tempo, o processo de Enfermagem. Este é um modelo que permite desenvolver o raciocínio 

clínico de Enfermagem com base na identificação, perceção e descrição, explicação e predição de 
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necessidades reais ou potenciais, no decurso de um processo de doença ou de manutenção de 

saúde, que exigem a intervenção de Enfermagem, contemplando assim o diagnóstico da situação, o 

planeamento dos cuidados, a intervenção direta e a avaliação de resultados obtidos (Garcia & 

Nóbrega, 2009). Desta forma, foram assegurados cuidados de qualidade à população pediátrica e 

famílias, de acordo com as características verificadas por cada grupo, tendo contribuído para a 

recuperação ou manutenção de saúde e promovido o seu desenvolvimento.  

Um mestre em Enfermagem deve assim integrar de forma contínua, na sua prática clínica diária 

e sobretudo na presença de situações complexas, os conhecimentos mais recentes e atualizados que 

foram adquiridos durante todo o seu percurso académico e profissional assim como através de 

pesquisa. 

O mesmo deve ainda comunicar de forma clara e precisa as informações e conhecimentos 

desenvolvidos. O mesmo ocorreu, ao longo do estágio, junto da professora orientadora através dos 

contactos informais e reuniões formais, envio de reflexões realizada em cada local de estágio e das 

reuniões de avaliação. Foi ainda posto em prática nos contextos de estágio junto das Enfermeiras 

orientadoras e das equipas (especialmente a de Enfermagem) para em conjunto serem 

desenvolvidos conhecimentos para que os cuidados prestados fossem melhorados e procurassem 

maximizar o potencial em saúde das binómios.  

Quanto ao projeto, todas as atividades planeadas e efetivamente realizadas foram sendo 

divulgadas junto das equipas nas passagens de turno ou nos momentos informais permitindo 

introduzir novos saberes ou reforçando o conhecimento existente no que à atuação dos decúbitos no 

desenvolvimento psicomotor do lactente diz respeito, tendo sempre por base a Filosofia de Cuidados 

Centrados na Família e o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey que norteiam a prática de 

Enfermagem pediátrica.  

Adir ainda que como Modelo conceptual de Enfermagem norteador da temática desenvolvida, o 

Modelo de Promoção de Nola Pender foi sendo sistematicamente introduzido na prestação de 

cuidados, verificando-se uma reflexão contínua acerca da sua importância e adequação.  

Procedeu-se ainda à comunicação de conclusões relacionadas com as temáticas abordadas ao 

longo das UC no decurso da realização de trabalhos académicos e ao desenvolvido ao longo do 

projeto realizado em contexto de estágio. Assim encontra-se de momento a aguardar aprovação 
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para publicação a revisão sistemática da literatura “Contributo(s) da alternância de decúbitos no 

desenvolvimento psicomotor do lactente” no âmbito do projeto e que constituiu elemento de 

avaliação da UC: Estágio Final. Por último a realização deste relatório constitui uma forma de divulgar 

os resultados obtidos ao longo do MESIP e os conhecimentos desenvolvidos alocados a um 

determinado tema da saúde infantil e pediátrica e da prática de Enfermagem. Tanto a publicação do 

artigo como o relatório elaborado permitem a divulgação do conhecimento desenvolvido e adquirido 

dando contributos à Enfermagem, com especial enfoque na área de Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica.  

Pressupõe-se ainda que o EEESIP e mestre apreenda novos conhecimentos ao longo de toda a 

sua carreira profissional e do seu percurso pessoal, sem estagnar, e procurando ser sempre um fiel 

dinamizador do seu trabalho bem como auto orientar-se para atingir uma prática o mais baseada na 

evidência e o mais adequada à população-alvo e às suas necessidades.  

Em conclusão, para obter o grau de mestre há que se ser aprovado em todas as UC do plano de 

estudos do curso do mestrado, bem como a aprovação, em ato público, do relatório de estágio e 

trabalho de projeto desenvolvidos (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2016). 

Considera-se assim que na sequência de atribuição do grau de mestre o Enfermeiro desenvolva uma 

prática baseada na evidência científica atualizada, desenvolvendo a Enfermagem enquanto disciplina 

através da utilização dos instrumentos e conhecimentos desenvolvidos durante o curso de mestrado.  
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CONCLUSÃO 

A elaboração do presente relatório permitiu apresentar a síntese do percurso formativo 

realizado ao longo destes dois anos e que culminou com o desenvolvimento de competências e 

habilidades de EEESIP e de mestre que permitam a prestação de cuidados de excelência. Aquando a 

reflexão realizada do estágio e do projeto de intervenção que o integrou, estabelecendo um 

paralelismo com a literatura existente, verificou-se que o relatório agora elaborado para além de 

constituir mais uma oportunidade de aprendizagem, se traduz numa mais-valia para o nosso 

desenvolvimento académico, pessoal e profissional. Este documento surgiu enquanto momento 

avaliador da UC: Relatório para além de ser requerido para a obtenção do grau de mestre.  

Ao longo do estágio final, e mantendo o realizado em contexto de experiência profissional, 

foram prestados cuidados de Enfermagem às crianças/jovens-famílias alicerçados na Filosofia dos 

Cuidados Centrados na Família e no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, ao serem 

ressalvados os aspetos relacionados com o envolvimento e participação nos cuidados e a negociação 

dos mesmos. Foi ainda considerada de forma ininterrupta a aplicabilidade do Modelo de Promoção 

de Saúde de Nola Pender ao existir capacitação dos binómios criança/jovem-família para a adoção de 

comportamentos promotores de saúde.  

O desenvolvimento do projeto de intervenção “Contributo(s) da Alternância de Decúbitos no 

Desenvolvimento Psicomotor do Lactente” foi construído com base numa necessidade identificada 

junto das famílias, tendo assentado num contínuo processo de pesquisa que permitiu fundamentar 

teoricamente a temática e conduziu ao desenvolvimento de conhecimentos que potenciaram uma 

prestação de cuidados de qualidade baseados na evidência. De notar que o percurso foi sempre 

norteado pelos documentos orientadores do exercício profissional de Enfermagem. Deste modo a 

metodologia de projeto serviu de alicerce ao desenvolvimento do projeto, procedendo-se 

primeiramente ao diagnóstico da situação de acordo com o observado aquando a prestação de 

cuidados em contexto de estágio, delineando posteriormente um plano de atuação que acabou por 

ser executado para que fossem obtidos resultados relacionados com a promoção do 

desenvolvimento infantil.  

O desenvolvimento infantil é fundamental para a saúde das crianças/jovens e, em última 

instância, das sociedades, sendo influenciado por inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos ao 

indivíduo. Os decúbitos em que o lactente é posicionado são um dos fatores externos que afeta 
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diretamente o desenvolvimento infantil, sendo por isso extremamente importante sensibilizar as 

equipas multidisciplinares para esta temática e educar e capacitar as famílias para a mesma.  

Ainda que num período conturbado como o vivido com a pandemia SARS-CoV-2, que veio 

promover a instabilidade nos sistemas de saúde e consequentemente no percurso formativo dadas 

as contingências verificadas, procedeu-se à implementação das atividades em cada contexto de 

estágio. A sua execução foi sempre acompanhada de uma constante pesquisa, de discussão de ideias 

com terceiros e de reflexão crítica, o que favoreceu o desenvolvimento de competências de 

Enfermeiro especialista e de mestre.  

Assim o desenvolvimento do projeto nos diferentes locais de estágio permitiu demonstrar a 

importância da temática para a saúde das crianças/jovens e populações, favorecendo o incremento 

do interesse pela temática em questão junto das equipas de Enfermagem. Deste modo, foram 

fornecidos instrumentos e conhecimentos a estas que permitam promover o saudável 

desenvolvimento infantil através da alternância de decúbitos. Quanto à obtenção de resultados, a 

mesma só será passível de ser avaliada à posteriori aquando a aplicação adequada do projeto em 

todos os contextos de prestação de cuidados.  

Embora tenha existido um envolvimento por parte das equipas em todos os contextos de estágio 

considera-se que a situação pandémica vivenciada trouxe consigo limitações ao desenvolvimento do 

projeto sendo por vezes difícil contornar as alterações impostas nos serviços.  

A nível da continuidade do projeto, perspetiva-se que o mesmo evolua no nosso contexto de 

trabalho e que possa ser integrado em novos serviços. Isto porque, sendo uma área pouco 

trabalhada mas com grande influência na saúde das crianças/jovens e na qualidade de vida das 

mesmas, é premente dar-lhe resposta para que sejam prestados cuidados de Enfermagem de 

qualidade. A curto prazo pretende-se assim realizar sessão de formação em serviço no contexto de 

trabalho e alargar a mesma ao Serviço de Obstetrícia, para além de realizar, no serviço de trabalho, 

sessões de educação para a saúde em contexto de pré alta onde seja desenvolvida a temática. A 

médio/longo prazo pondera-se a realização de doutoramento podendo ter como ponto de partida a 

área do desenvolvimento psicomotor do lactente, bem como realizar uma pós-graduação de 

Enfermagem em Cuidados Intensivos Pediátricos e Neonatais.  
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Relativamente aos domínios das competências comuns do Enfermeiro especialista considera-se 

terem sido desenvolvidas as competências relacionadas com as aprendizagens profissionais através 

da contínua procura de conhecimento, com a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de 

Enfermagem através das atividades desenvolvidas junto das equipas e do desenvolvimento de uma 

prática que promovesse o desenvolvimento infantil das crianças/jovens. Relativamente às 

relacionadas com a gestão dos cuidados, considera-se que as mesmas não foram atingidas na 

plenitude graças às vicissitudes da atual pandemia. Quanto às competências específicas do EEESIP as 

mesmas foram adquiridas nos seus domínios de forma uniforme, na medida em que se procurou 

assistir na maximização da saúde dos binómios, prestar cuidados em situações de especial 

complexidade e prestar cuidados ao longo do ciclo vital do binómio.  

Pressupomos ter atingido os objetivos definidos para a elaboração deste relatório ao termos 

fundamentado com base na mais recente evidência científica as escolhas realizadas, ao explanarmos 

o planeamento e execução do projeto de intervenção e ao apresentar a reflexão crítica desenvolvida 

acerca da prática clínica e das competências comuns de Enfermeiro especialista e específicas de 

EEESIP, bem como de mestre, culminando na apresentação do relatório a prova pública. Para isto foi 

de suma importância a disponibilidade e orientação da docente orientadora.  

O Mestrado em Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica permitiu aliar a componente teórica 

à prática o que levou ao crescimento pessoal, reavivando vontades e construindo novos desejos, 

para além de permitir uma notória evolução enquanto profissional na medida em que supriu 

necessidades, preencheu lacunas e muniu de novas competências e habilidades que permitirão 

continuar a desenvolver a formação académica e profissional e, acima de tudo, prestar cuidados de 

excelência na área de especialização. 
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Anexo I- Diagrama do Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender  
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Anexo II – Questionário de Avaliação Formação em Serviço
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Fonte: Serviço de Internamento de Pediatria 
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