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RESUMO  

O cuidado de enfermagem à criança/jovem e família é dotado de extrema complexidade e 

carece da atualização constante do conhecimento. A dor, enquanto 5º sinal vital assume-se 

como um foco de atenção essencial na promoção do bem-estar e qualidade de vida. Apesar de 

amplamente estudado e reconhecida a sua eficácia e efetividade, o controlo da dor através de 

medidas não-farmacológicas, nomeadamente o brincar terapêutico, é insuficientemente 

utilizado. Deste modo, integrando a metodologia de projeto e a linha de investigação 

“Segurança e Qualidade de Vida”, surge a temática: Promover o Brincar Terapêutico em 

Procedimentos Dolorosos à criança na primeira infância – Brincar para a Dor Afastar. Neste 

relatório de estágio, explanar-se-á o percurso formativo decorrido, através de análises critico-

reflexivo de convergência da teoria fundamentada com a prática treinada para o 

desenvolvimento de competências de mestre e competências comuns e específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. 

 

Palavras-Chave: Brincar Terapêutico, Dor, Enfermagem Saúde Infantil-Pediátrica 

 

ABSTRACT 

Nursing care for children/youths and families is extremely complex and lacks constant updating 

of knowledge. Pain, as the 5th vital sign, is an essential focus of attention in promoting well-

being and quality of life. Despite being widely studied and recognized for its efficacy and 

effectiveness, pain control through non-pharmacological measures, namely therapeutic play, is 

insufficiently used. In this way, integrating the project methodology and the research line 

“Safety and Quality of Life”, the theme arises: Promoting Therapeutic Play in Painful Procedures 

for children in early childhood – Play for the Pain to Away. In this internship report, the training 

path taken will be explained, through critical-reflective analysis of the convergence of grounded 

theory with practice trained for the development of master's skills and common and specific 

skills of the nurse specialist in child and pediatric health nursing. 

 

Keywords: Therapeutic play, Pain, Child and Pediatric health nursing  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente Relatório de Estágio surge integrado na Unidade Curricular de Relatório, no 2º 

Semestre do 2º ano do plano de estudos do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação, ramo de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, ministrado 

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

de Évora, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Saúde 

Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco e Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Portalegre, no ano letivo 2020-2021.  

A realização do mesmo consiste na elaboração de um Relatório de Estágio, procurando 

através de uma metodologia reflexiva e descritiva, explanar as aprendizagens e competências 

do Enfermeiro Mestre e Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (EEESIP), 

adquiridas e desenvolvidas ao longo dos diferentes contextos de Ensino Clínico no âmbito do 

Estágio I e Estágio Final, concretizando os objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos 

na Unidade Curricular, sendo estes, que o mestrando: 

• Evidencie capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; 

• Fundamente as decisões com base na teorização e na evidência científica; 

• Descreva e avalie o desenho e a implementação de um projeto; 

• Apresente um relatório, com consequente discussão em provas públicas. 

Encontra-se integrado simultaneamente neste relatório, o Projeto de Intervenção (PI) 

desenvolvido no decorrer dos estágios realizados : “ Promover o Brincar Terapêutico em 

Procedimentos Dolorosos realizados à Criança na Primeira Infância – Brincar para a Dor Afastar“, 

cujos objetivos serão identificados no 3º capítulo, tendo por finalidade a melhoria de qualidade 

de cuidados prestados às crianças, realizando este contributo atuando como agente facilitador 

e promotor, através da sensibilização para utilização do brincar terapêutico pela equipa de 

enfermagem enquanto ferramenta no controlo da dor em procedimentos invasivos na primeira 

infância e ainda, a criação de uma ferramenta de trabalho para a utilização no mesmo fim. 

Tendo por base a evidência científica existente, através da investigação, da adequação de 

instrumentos que permitiram interpretar os contextos escolhidos, foi identificado um problema 
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real, observado ao longo dos diferentes contextos da prática clínica e reconhecido como uma 

necessidade pelas equipas de enfermagem, nomeadamente, a utilização do brincar terapêutico 

nos procedimentos invasivos em pediatria.  

Foram inicialmente definidas prioridades e posteriormente realizada a sua resolução por 

meio de ações práticas de forma controlada, avaliando posteriormente os resultados obtidos, 

refletindo sobre a prática para uma constante melhoria profissional. 

 Segundo os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde 

de Saúde Infantil e Pediátrica (2011),  o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde da 

Criança e do Jovem deve desenvolver a sua prática de cuidados, com um nível avançado de 

competência em que atende aos princípios de proximidade, parceria, capacitação, direitos 

humanos e da criança, através de uma abordagem holística, ética e sensível a nível cultural, para 

a promoção de saúde, prevenção da doença, tratamento e recuperação da criança/jovem 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017).   

Reconhecendo o brincar enquanto direito da criança e uma das suas capacidades inatas, 

este assume-se, portanto, como um dos meios prioritários para comunicação com a criança e 

facilitador de uma resposta na gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, 

compreendendo assim um dever de atuação do enfermeiro.  

Considerando que, segundo o Plano Nacional de Saúde (PNS), a formação de profissionais 

nas diferentes áreas e na investigação científica, assumem particular relevância para a 

identificação e divulgação das boas práticas, permitindo uma maior equidade e eficiência dos 

serviços de saúde, através da replicação e comparação de processos, medidas e ações (DGS, 

2015). 

Atendendo à necessidade de uma contínua melhoria de cuidados, que em conformidade 

com o PNS deverá ser assegurada por todos os agentes no campo da saúde, promovendo a 

qualidade e garantindo a integração e implementação sistemática e generalizada dos progressos 

científicos e tecnológicos (DGS, 2015), no âmbito da qualidade que advém do controlo da dor, é 

reconhecido o Programa Nacional de Controlo da Dor (PNCDOR) em 2008.  

O PNCDOR, estabelece que para uma melhoria efetiva da qualidade de vida dos doentes 

com dor, devem ser desenvolvidas estratégias que assentam na criação e divulgação de 

orientações técnicas para a atuação dos profissionais de saúde e implementados programas 

neste âmbito (DGS, 2008). 
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Destacam-se ainda, as alterações decorrentes ao Programa Nacional de Saúde Infantil e 

Juvenil, em que é contemplado (DGS, 2008, pp. 6–7) “c) Novo enfoque nas questões 

relacionadas com o desenvolvimento infantil, as perturbações emocionais e do comportamento 

e os maus tratos” e assim, as linhas de atuação em que se enaltecem a promoção da saúde e a 

prevenção da doença através da valorização dos cuidados antecipatórios, nomeadamente para 

a promoção e proteção dos direitos da criança e no exercício da parentalidade, constituindo 

ainda uma prioridade o investimento na prevenção das perturbações emocionais e do 

comportamento, supondo-se uma articulação entre estruturas, programas e projetos que visem 

o bem-estar, crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens (DGS, 2013). 

Uma vez que, “a dor é uma experiência pessoal, multidimensional, desagradável, com 

grande variabilidade na sua perceção e expressão, sem indicadores específicos e que 

acompanha, de forma transversal, a generalidade das situações que requerem cuidados de 

saúde”(DGS, 2010, pp-4) e, compreendendo o quarto direito expresso na carta da criança 

hospitalizada, em que a criança deverá ver as agressões físicas, emocionais e a sua dor reduzida 

ao mínimo (IAC, 2009), imerge a necessidade de investimento na área de controlo da dor, como 

forma de assegurar não só os direitos inerentes ao ser vulnerável, a criança, mas também 

promovendo a melhor qualidade de cuidados possível. 

Assim, reconhecendo as competências do EEESIP na aplicação de conhecimentos sobre 

saúde e bem-estar-físico, psicossocial e espiritual da criança/jovem, realizando a gestão 

diferenciada e a otimização de respostas no que respeita à dor e bem-estar da criança/jovem, 

devendo promover o crescimento e desenvolvimento infantil, comunicando com a 

criança/família de forma apropriada ao estádio de desenvolvimento e cultural (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

 Considera-se que o controlo da dor se assume como um dever e um indicador de boa 

prática nos cuidados de enfermagem, sendo que na abordagem à criança, deve salvaguardar-se 

as suas características específicas, bem como o seu desenvolvimento físico, cognitivo, motor, 

tornando-se imperativo considerar outras medidas que não passem pela solução farmacológica 

(Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

 A realização de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, assume-se como a causa 

mais frequente de dor na criança que recorre aos serviços de saúde, sendo compreendida pela 

criança como uma experiência sensorial e emocionalmente desagradável, frequentemente 

acompanhada por medo e ansiedade (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 
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A Direção Geral da Saúde (DGS), em 2012, na necessidade de protocolar o controlo da dor 

em procedimentos invasivos, criou duas orientações técnicas, respetivamente para  crianças de 

1 mês aos 18 anos (Direção-Geral da Saúde, 2012a) e em recém-nascido dos 0 aos 28 dias 

(Direção-Geral da Saúde, 2012b). 

Atendendo à necessidade de o enfermeiro participar de forma ativa na melhoria dos 

cuidados de saúde e no controlo da dor da criança, sendo as intervenções não-farmacológicas 

um cuidado autónomo do enfermeiro, a Ordem dos Enfermeiros (OE) em 2013, emitiu o “Guia 

Orientador de Boa Prática - Estratégias não farmacológicas no controlo da dor na criança”. Pelo 

anteriormente referido, estabelece-se a pertinência deste projeto.  

Estruturalmente, o presente trabalho encontra-se dividido em seis fases para além da 

presente nota introdutória, uma primeira fase em que se procede ao enquadramento teórico, 

no qual é realizado o enquadramento conceptual da temática selecionada, segmentado nas 

áreas relevantes à sua compreensão, bem como a teorização sucinta dos modelos de cuidados 

de enfermagem que nortearam a realização deste percurso formativo e sustentaram a 

realização deste relatório, numa segunda fase é realizada a descrição do percurso formativo em 

ensino clínico, compreendendo o Estágio I e Estágio Final.  

Posteriormente, num terceiro capítulo é descrita a metodologia de projeto utilizada, 

passando pela identificação do problema que deu origem ao projeto, em seguida é realizado o 

planeamento em que são delineadas as estratégias para dar resposta à problemática 

identificada e realizado o planeamento das atividades a desenvolver para atingir os objetivos 

propostos, sucedendo-se da descrição da etapa de execução e avaliação. 

Na quarta fase é realizada uma análise crítica e reflexiva das competências comuns e 

especificas do enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica, assim como das 

competências de mestre, desenvolvidas ao longo de todo o percurso, terminando com uma 

conclusão, referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

A elaboração do presente documento visou o cumprimento das normas gramaticais do 

acordo ortográfico legalmente em vigor no território nacional, bem como as normas de 

realização e de referenciação de autores da American Psychological Association [APA] 6th Edição.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A utilização de serviços de saúde, é algo que por si só, já afeta o quotidiano da díade 

criança/família, assumindo-se como uma experiência que poderá não só impactar a sua vivência 

diária, mas também influenciar futuramente a sua adoção de comportamentos de saúde, bem 

como resultar em regressão nas competências já adquiridas. 

A prestação de cuidados à criança é dotada de grande complexidade, tornando-se 

fundamental compreender que a criança pode não possuir capacidade cognitiva e/ou forma de 

verbalizar o seu desconforto ou dor. Compreendendo que na primeira infância, a criança dá 

especial ênfase à brincadeira como forma de comunicação, esta deve ser utilizada como suporte, 

ser entendida como medida não-farmacológica e estratégia na prevenção e gestão da dor 

(Direção-Geral da Saúde, 2012a).  

É através do brincar que a criança não só comunica como afasta momentaneamente os 

sentimentos de sofrimento, realizando uma reflexão sobre a situação e desenvolvendo 

estratégias para um desfecho mais satisfatório (Ordem dos Enfermeiros, 2010), bem como, a 

utilização do brinquedo terapêutico promove a humanização dos cuidados, assumindo-se como 

uma estratégia para a criança, submetida a procedimentos considerados dolorosos, no 

distanciamento do medo e ansiedade (Costa, Veríssimo, Toriyama, & Sigaud, 2016).  

Deste modo, importou compreender de que forma a criança na primeira infância, 

manifesta a sua dor e brinca ao longo do seu desenvolvimento. E ainda de que forma, o recurso 

ao brincar terapêutico pode constituir uma ferramenta no que respeita à prestação de cuidados 

de enfermagem e no controlo da dor durante procedimentos dolorosos.  
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1.1. DOR NA PRIMEIRA INFÂNCIA  

A dor pediátrica nem sempre foi considerada como existente, durante muito tempo a 

imaturidade associada à criança era entendida como falta de perceção e de sensibilidade à dor, 

hoje em dia reconhece-se que não passava de um mito (Barros, 2003). 

Atendendo que a “dor é um fenómeno fisiológico de importância fundamental para a 

integridade física do indivíduo”(DGS, 2008, p. 1), a criança que ainda não reconhece a 

necessidade de procedimentos dolorosos, pela sua vulnerabilidade experiencia de forma mais 

intensa as situações inerentes ao mesmos.  

Compreender a dor na criança pode torna-se um processo complexo, devendo ser 

considerados vários fatores, nomeadamente os socioculturais, biológicos e psicológicos (APED, 

2018). A idade, o sexo, o nível de desenvolvimento, os contextos onde a criança se insere e as 

suas experiências anteriores, são exemplos de fatores condicionantes na forma como a criança 

experiencia a dor e que não podem ser alterados (Direção-Geral da Saúde, 2012a).  

Como supra referido, a criança responde à dor de forma diferente, em função da sua idade, 

etapa de desenvolvimento, personalidade e ambiente, sendo que na primeira infância podem 

distinguir-se três fases : - Os recém nascidos e lactentes, que manifestam o seu desconforto 

através da expressão facial, choro intenso, respostas corporais, modificação no comportamento 

e alterações nos sinais vitais, tais como, o aumento da frequência cardíaca e da frequência 

respiratória; - As crianças entre o 1º e 3º ano de vida, que utilizam o choro e gritos para 

demonstrar o seu desconforto, demostrando ainda grande ansiedade, agitação, agressividade, 

alteração na expressão facial, verbalizando palavras para a dor como “ ai, ui” e apontando e 

protegendo a região que dói; - As crianças entre o 3º e 6º ano de vida, que já conseguem exprimir 

a dor, manifestando alterações corporais como agitação e agressividade, preocupação com a 

perda de integridade, reconhecendo a dor como punição e utilização do pensamento mágico 

(APED, 2018). 

Existe portanto, a necessidade de atender a todas as especificidades da criança, 

compreendendo que esta  irá, muitas vezes, reconhecer os cuidados de saúde como algo hostil, 

e ainda, que a expressão da sua dor pode ser exacerbada por experiências anteriores, distantes 

e menos facilmente observáveis, diretas ou observadas, que irão influenciar a sua compreensão 

e desenvolvimento do conceito de dor (Barros, 2003). 
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1.2. DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O BRINCAR 

O desenvolvimento infantil consiste no aparecimento de diferentes funções, que surgem 

de forma sequencial e individual através dum processo contínuo e dinâmico (DGS, 2013). 

Resultando das interações que o ser humano desenvolve reciprocamente com o seu meio 

envolvente e que implica a reorganização constante do sistema indivíduo-ambiente, sendo que 

estas incluem de forma simultânea os fatores biológicos, genéticos, sociais e culturais (Rodrigues 

& Bolsoni, 2011). 

A expressão da mudança e expansão gradual pode então entender-se como 

desenvolvimento, este expressar-se-á através de estadios que irão desde o mais simples ao mais 

complexo, por meio do crescimento, maturação e aprendizagem (J.Hockenberry & Wilson, 

2016). 

Pode entender-se o crescimento e desenvolvimento, enquanto unidade, uma vez que 

representam a soma das diversas mudanças que o ocorrem durante a vida do indivíduo 

englobando as várias dimensões interrelacionais (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

A Infância, é o período vital no qual surgem as maiores mudanças corporais, assim como, 

uma grande aquisição de competências, é nesta etapa que o organismo sofre uma maturação 

progressiva, e em simultâneo, com o desenvolvimento de habilidades que irão permitir ao 

individuo responder e interagir com o ambiente (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

A função da brincadeira tem adquirido vários significados ao longo do tempo, se por um 

lado antigamente os jogos e brincadeiras eram comumente reconhecidos apenas como algo 

para ocupar o tempo livre, desvalorizando-se a sua adequação à idade, hoje em dia, a função da 

brincadeira é considerada como essencial no desenvolvimento da criança e imprescindível à sua 

aprendizagem, desenvolvimento de competências e na formação da sua personalidade.  

É a partir da brincadeira que a criança comunica e expressa a forma como vê o mundo e o 

meio que a rodeia, os sentimentos, medos e frustrações. Deste modo, importa compreender 

como o brincar se desenvolve em cada etapa do crescimento, na primeira infância, uma vez que 

ao longo desenvolvimento da criança este assume diversas formas e significados. 
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1.2.1 - Lactente (1 aos 12 meses) 

No primeiro ano de vida da criança, fase lactente, é onde as mudanças físicas e conquistas 

de desenvolvimento se encontram mais acentuadas durante a infância, ocorrendo uma 

maturação progressiva e desenvolvimento de competências que irão permitir que o lactente dê 

resposta crescentemente ao ambiente que o rodeia. Dando-se a aquisição de competências no 

nível da motricidade fina e motricidade grossa, em sentido céfalo-caudal, próximo-distal de 

forma sequencial e ordenada. O tipo de brincadeira torna-se, portanto, dependente da fase de 

desenvolvimento da criança.  

Na fase lactente, as atividades diárias desenvolvem-se em torno do seu próprio corpo, é 

portanto, no desenvolvimento corporal e nas partes do seu corpo, que a criança encontra o seu 

objeto de brincadeira e fonte de prazer, progredindo gradualmente para um brincar mais 

sofisticado e interdependente (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

Entre o nascimento e o terceiro mês de vida, a criança desenvolve as suas brincadeiras de 

forma totalmente dependente, sendo que esta demonstra o prazer na atividade por meio global 

e indiferenciado, progredindo entre atitudes quietas, sorrisos e gritos (J.Hockenberry & Wilson, 

2016). 

Entre o terceiro e o sexto mês, a criança desenvolve a brincadeira em resposta a estímulos, 

primariamente sozinha com um brinquedo tipo chocalho ou macio, seguido de um período em 

que desenvolve maior interação e brinca com outra pessoa. Ao quarto mês de vida, a criança 

preferirá determinados brinquedos, responderá com excitação a alguma novidade e ainda 

reconhecerá a sua imagem no espelho interagindo com a mesma (J.Hockenberry & Wilson, 

2016). 

As habilidades sensoriomotoras são as mais presentes nas brincadeiras da criança entre o 

sexto e décimo-segundo mês de vida, através de imitação verbal e de gestos simples com 

brincadeiras como o “cu-cu” e “bater palminhas”. A criança nesta fase irá brincar de forma mais 

seletiva, no brinquedo e na pessoa com que brinca, sendo que entre o sexto e oitavo mês 

recusará a brincadeira com estranhos e preferirá as figuras parentais (J.Hockenberry & Wilson, 

2016). 
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Evidenciando-se nesta fase a necessidade de interação interpessoal, estímulos recreativos 

e educacionais para o desenvolvimento da criança, uma vez que os lactentes precisam que se 

brinque com eles e não apenas que lhes seja permitido brincar (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

 

1.2.2- Toddler (12 aos 36 meses) 

A fase toddler, compreendida entre os 12 e os 36 meses de idade é marcada pela interação 

da criança com o meio que a rodeia, seja este social ou ambiental, nesta etapa é reforçado o 

desenvolvimento físico e psicossocial, estando favorecida a relação com as pessoas. O brincar 

deixa de se assumir como unilateral e passa a paralelo, através da brincadeira lado-a-lado e não 

de criança com criança (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

 Brincar nestas idades assume diferentes funções e formas. A criança vai procurar descobrir 

o funcionamento daquilo que a rodeia,  testando a resistência e durabilidade dos brinquedos e 

inventando formas de usá-los, brincando através da imitação e da fantasia, dando pouca 

importância ao estereótipo de género nos brinquedos, não havendo destrinça mas 

demonstrando alguma preferência ainda assim. (J.Hockenberry & Wilson, 2016) 

 As capacidades de locomoção desenvolvem-se cada vez mais, bem como, as habilidades 

motoras-finas, pelo que brinquedos que estimulem estas habilidades, e ainda a sua criatividade 

e imaginação serão os adequados nesta etapa de desenvolvimento (ex: brinquedos de 

empurrar-puxar, blocos, lápis de cera e papel) (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

Nesta fase a criança também reconhece o “falar” como uma forma de brincadeira, 

destacando-se os brinquedos musicais, programas de televisão e livros que permitam à criança 

associar palavras à imagem. A brincadeira tátil também se encontra privilegiada, pela sua 

componente sensorial e apetência da criança para explorar.  Entendendo-se que o brinquedo 

mais educativo será o que proporciona à criança maior interação com o adulto que a acompanha 

(J.Hockenberry & Wilson, 2016). 
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1.2.3- Pré-Escolar (36 meses aos 60 meses) 

É nesta fase, entre os 3 e 5 anos, que através de um conjunto de aquisições biológicas, 

psicossociais, cognitivas, espirituais e sociais, a criança é preparada para a mudança que a 

espera: entrada para a escola  (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

Nesta fase, a criança privilegia a brincadeira em grupo, mas sem organização ou regras 

rígidas (J.Hockenberry & Wilson, 2016). Atividades como correr, saltar e escalar serão preferidas, 

mas também outras que impliquem processos criativos e permitam a expressividade, dado que 

a sua mente imaginativa, permite que brinque sem brinquedos, através de atividades imitativas, 

imaginativas e dramáticas, procurando na sua brincadeira muitas vezes reproduzir os 

comportamentos dos Adultos, sendo que no final desta fase, começa a preferir realizar de forma 

efetiva as atividades, como cozinha ou carpintaria (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

A criança brinca de forma tão inata, que por vezes confunde a realidade com a fantasia 

enquanto o faz (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

As brincadeiras em conjunto, nas quais são fornecidas experiências tácteis e cinestésicas, 

irão permitir oportunidades únicas de aprendizagem e maximização de habilidades verbais, 

linguísticas, encorajando a exploração do mundo. A televisão e outros tipos de instrumentos 

eletrónicos são também, brincadeiras possíveis nesta idade, desde que suficientemente 

interativas (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

Em conclusão, importa reconhecer o brincar com uma atividade inerente ao ser criança, 

mas também, como uma das maiores formas de comunicar, interagir e promover o 

desenvolvimento da criança (J.Hockenberry & Wilson, 2016). 

 

 

1.3. BRINCAR PARA CUIDAR EM ENFERMAGEM 

Atendendo aos domínios da prática profissional, ética, legal e desenvolvimento profissional 

das competências do enfermeiro e no seu contributo para a satisfação, bem-estar e autocuidado 

do cliente, ressalva-se a Dor enquanto foco de atenção (Ordem dos Enfermeiros, 2008). 

A atuação privilegiada do enfermeiro, num contacto que se prevê de proximidade, deve ser 

considerada relevante na intervenção e controlo da dor e a sua abordagem entendida como um 

compromisso, sendo fundamental estratégias de educação, formação e ensinos a todos os 

participantes para a promoção de boas práticas (Ordem dos Enfermeiros, 2008). 
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A criança submetida a procedimentos invasivos/dolorosos, encontra-se numa situação de 

grande vulnerabilidade em que perde o controlo não só da sua integridade física, bem como das 

suas emoções. Esta falta de controlo, conduz a que muitas vezes a criança se sinta ansiosa e 

construa uma ideia de incapacidade perante este tipo de situações, o que presentemente ou 

futuramente se pode traduzir num tratamento adiado e/ou de queixas escondidas, sendo 

também mais difícil a prestação de cuidados à mesma (Barros, 2003). 

A promoção de estratégias que ajudem a criança a desdramatizar a situação assume grande 

relevância. Uma vez que um cuidado preventivo e antecipatório, permite que a criança aprenda 

a lidar com o desconhecido e compreenda que pode lidar com a situação, através do aumento 

da sua autoconfiança e do elogio pela sua cooperação (Barros, 2003). 

A utilização de medidas não farmacológicas assume-se como uma intervenção autónoma 

de enfermagem. Importa compreender que estas medidas são maioritariamente de carácter 

psicológico, cuja eficácia se assume como superior em situações de dor ligeira, procedimentos 

dolorosos ou complementar à analgesia (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Atendendo ao nível de desenvolvimento cognitivo da criança, às suas características 

individuais bem como a situação específica, o enfermeiro deve utilizar as medidas não-

farmacológicas, potenciando o aumento de sentimento de controlo, bem como a autonomia da 

criança e família (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Compreendendo que o brincar constituí um direito de ser criança, este deve ser 

salvaguardado também na presença de doença ou na necessidade de cuidados de saúde, sendo 

que neste caso, será promotor de maior segurança, conforto e confiança no ambiente que a 

criança experiencia (Pavelski & Ferraz, 2015). 

O brincar terapêutico, constitui portanto, uma estratégia de comunicação, utilizando uma 

linguagem adequada ao desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança, tendo por objetivo 

a  redução de nível de ansiedade e o medo associado a procedimentos médicos (Ordem dos 

Enfermeiros, 2013). 

 O recurso ao brinquedo terapêutico estruturado, visa facilitar a expressão de sentimentos, 

reduzindo o impacto e stress associados à experiência desconhecida, permitindo que a criança 

assuma a nova situação e compreenda a necessidade da realização dos procedimentos (Ordem 

dos Enfermeiros, 2013). Atuando como agente facilitador na cooperação da criança para 
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procedimentos dolorosos, bem como, promove a calma e tranquilidade durante os mesmos 

(Costa et al., 2016). 

Atendendo às várias etapas de desenvolvimento da criança, devem ser estruturadas, 

atividades que permitam à criança obter uma informação realista e objetiva das vivências e 

emoções que a acompanham durante os procedimentos dolorosos. Desta forma ela irá assumir 

um papel ativo na brincadeira, traduzindo num jogo simbólico de forma centralizada, a 

expressão das suas emoções e transportando a realidade para a fantasia através da sua 

imaginação. A promoção de experiências sensoriais, irá permitir à criança um mecanismo de 

fuga daquilo que se passa, reduzindo a relevância psicoemocional da dor associada a 

procedimentos dolorosos.   

Reconhecendo que, “através da brincadeira, a criança interage com as outras e com os 

profissionais de saúde, tem a possibilidade de fazer escolhas e de assumir o controlo das 

situações”(Ordem dos Enfermeiros, 2013, p. 36). O Enfermeiro que presta cuidados à criança, 

nomeadamente realiza procedimentos invasivos, deve estar desperto às características 

especificas da mesma. Compreendendo na sua atuação a mobilização de conhecimentos que 

lhe permitam dar uma resposta às necessidades da criança. 

Desta forma, reconhecendo a comunicação como fundamental na prestação de cuidados e 

o brincar como uma forma universal de comunicação, este deve ser utilizado pelo enfermeiro 

como estratégia. Uma vez que, “Brincar é, para a criança, uma forma de comunicar com os 

outros e exige reciprocidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2013, p. 37) o enfermeiro deve 

demonstrar sempre disponibilidade para brincar com a criança. 

As intervenções de enfermagem relativamente ao brincar terapêutico na primeira infância, 

e atendendo ao anteriormente exposto, devem compreender: Linguagem simples e autêntica; 

Permitir que a criança expresse os seus sentimentos e emoções; Utilizar a brincadeira para 

compreender qual o conhecimento da criança, detetando e corrigindo erros; Realizar uma 

abordagem gradual na preparação do procedimento para permitir à criança compreender a 

situação ao seu ritmo (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Assim, antes e durante o procedimento, o enfermeiro deve em conformidade com o estadio 

de desenvolvimento da criança, dar informações concretas sobre o procedimento, utilizando um 

brinquedo terapêutico como material hospitalar, podendo este ser ou não verdadeiro. A 

utilização da terceira pessoa, através de narração de estórias atuará não só como elemento de 
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distração, como também vai permitir que a criança se liberte na experimentação e manipulação 

do material, facilitando o seu entendimento sobre o procedimento. 

Durante o procedimento, devem ser elogiadas as tentativas de cooperação da criança, 

permitindo à criança expressar a sua dor.  Quando não é possível realizar a preparação da 

criança, pode posteriormente ser permitido à criança a reprodução do procedimento através da 

brincadeira, para que esta demonstre aquilo que compreendeu na realidade e expresse as 

emoções sentidas, facilitando a aquisição de competências, para uma experiência futura (Ordem 

dos Enfermeiros, 2011).  

Compreendendo como alvo de cuidados, a díade família/criança e a abordagem 

individualizada à criança, aos pais/pessoas significativas, devem ser integrados nos cuidados 

prestados e no processo de decisão, permitindo desenvolver intervenções mais específicas, bem 

como, a sua inclusão trará mais segurança à criança que se encontra num ambiente hostil, 

resultando em cuidados como maior qualidade (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Em conclusão, através do brinquedo terapêutico o enfermeiro promoverá cuidados mais 

humanizados, uma relação de maior confiança e proximidade com a díade, compreendendo as 

emoções da criança através da consideração da sua expressão não-verbal, respeitando a criança 

não só como alvo de procedimentos dolorosos, mas também como ser complexo em 

desenvolvimento.  

 

 

1.4. MODELO DE PARCERIA DE CUIDADOS DE ANNE CASEY 

O Modelo de Parceria de Cuidados, surgiu em 1988, desenvolvido a partir do modelo de 

cuidados centrados na família por Anne Casey, este modelo prevê a satisfação das necessidades 

das crianças e pais, com a intervenção mínima dos enfermeiros, tendo por base o contributo dos 

pais enquanto parceiros de cuidados à criança (Correia, 2017). 

Reconhecendo e valorizando a importância da família na promoção do bem-estar da 

criança, este modelo propõe uma filosofia de cuidados flexível, onde não existe fronteiras entre 

o cuidado de enfermagem e o cuidado pelos pais, sugerindo a adoção de um plano de cuidados 

conjunto, visando o pleno bem-estar da criança (Correia, 2017). 
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Considerando a efetividade dos pais como cuidadores, salvaguardando a sua relação única 

com as crianças, deve ser realizado o encorajamento pelos profissionais de saúde na 

participação ativa dos pais nos cuidados, estando o sucesso desta prestação de cuidados 

dependente do compromisso dos profissionais neste envolvimento  (Farrell, 1992). 

 Sendo que, através dos ensinos realizados pelos profissionais e “o conhecimento e as 

capacidades que os pais possuem, juntamente com as informações relativas à criança, levam a 

que se tornem peritos na prestação desses cuidados” (Correia, 2017,p.227). 

O enfermeiro, na sua prática deve procurar reconhecer a dinâmica familiar e as 

preocupações existentes, estabelecendo uma relação de confiança e segurança com a díade 

criança/família, integrando, negociando os papeis e estabelecendo uma parceria com a família 

nos cuidados, de forma a planear intervenções de enfermagem mais individualizadas e 

humanizadas (Correia, 2017). 

Concluindo, o modelo de parceria de cuidados deve ser reconhecido como fundamental no 

cuidado à criança, uma vez que irá contribuir para um cuidar, mais humanizado, promotor de 

um sentimento de maior autocontrolo, diminuindo o stress e ansiedade associados à 

hospitalização para as crianças, mas também para os pais que se sentem mais capazes, 

traduzindo-se em benefícios para todos os intervenientes na prestação de cuidados com 

repercussões futuras na saúde da criança.  

 

 

1.5. TEORIA DE SISTEMAS BETTY NEUMAN 

A Teoria de Sistemas preconizada por Betty Neuman, reconhece um modelo de cuidados 

holístico, compreendendo a pessoa como ser dinâmico que estabelece interações com o 

ambiente. 

Este modelo, surgiu em 1970, inicialmente concebido para ser utilizado em educação, 

remetendo para a compreensão dos estudantes para as variáveis intrínsecas à pessoa (núcleo 

central), sendo estas: a fisiológica, a psicológica, a sociocultural, a espiritual e o desenvolvimento 

(Braga et al., 2018). 

Neuman, baseia a sua teoria na compreensão da pessoa (indivíduos, grupos e 

comunidades) como um sistema aberto, integrando um sistema base que  por sua vez integra e 
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é influenciado por outros sistemas/ambientes (Ume-Nwagbo, DeWan, & Lowry, 2006). Para a 

autora, estas interações, representam trocas de energia, reações e processos adaptativos (Braga 

et al., 2018). 

Prevendo uma resposta do elemento durante o ambiente atual ou stressores potenciais e 

utilizando intervenções de enfermagem na prevenção primária, secundária e terciária, 

procurando obter e manter o bem-estar do paciente (Petiprin, n.d.). 

O modelo de Betty Neuman, reconhece a forma como a pessoa responde à situação como 

a estratégia para manter um estado dinâmico de equilíbrio e que por consequente se traduz em 

bem-estar ou doença (Braga et al., 2018). Compreendendo bem-estar, como um contínuo que 

pode ir de um grau alto de bem-estar, até um estado de doença ou morte, sendo este 

determinado pelas necessidades energéticas, dispensadas para retornar ou manter a 

estabilidade do sistema (Braga et al., 2018). 

A saúde compreende o melhor estado do bem-estar para a pessoa, e que é variável 

consoante os diferentes stressores ambientais, bem como do que é necessário para alcançar a 

homeostase (Braga et al., 2018). Deste modo, quando as necessidades do sistema estão 

satisfeitas existe um estado de bem-estar ótimo (Braga et al., 2018). 

Neuman, estabelece a existência de 3 níveis de linhas de defesa da pessoa, sendo estes os 

seus limites de proteção de estrutura básica (núcleo central), com a intenção de favorecer a sua 

adaptação às variáveis existentes, nomeadamente, a linha flexível de defesa, que representa a 

sua proteção exterior, sendo esta dinâmica, ajudando a proteger o sistema da invasão de 

stressores e proteger a linha normal de defesa (Braga et al., 2018).  

A linha normal de defesa consiste na forma como o sistema nuclear responde à evolução e 

ao bem-estar do mesmo ao longo do tempo, representando o ajuste do sistema nuclear perante 

os stressores, mantendo a integridade do sistema (Braga et al., 2018). A ativação da terceira 

linha de defesa, a linha de resistência ocorre quando a linha normal é atingida por stressores e 

existe a necessidade de proteção do sistema por recursos internos e externos, conhecidos e 

desconhecidos (Braga et al., 2018). 

De acordo com a Teoria de sistemas de Neuman, a prestação de cuidados de enfermagem, 

deve contemplar na sua abordagem à pessoa o cuidado individualizado e holístico, 

compreendendo uma avaliação integral, considerando as relações de todas as suas variáveis 
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básicas, as suas linhas de defesa, em constante interação com o ambiente (Ume-Nwagbo et al., 

2006). 

Compreendendo as características individuais do cuidar de enfermagem à criança, a sua 

dependência inata pela sua imaturidade, a constante mudança no seu desenvolvimento, a sua 

plasticidade, todas as outras variáveis intrínsecas e extrínsecas adjacentes e as repercussões em 

saúde e comportamentos de saúde futuros, o cuidar holístico assume especial pertinência. 

Pelo que consideramos este modelo como fundamental na prestação de cuidados à criança, 

uma vez que aquando da sua aplicação, resulta em maior humanização dos cuidados, bem como 

na proteção dos direitos da criança, promoção do bem-estar e qualidade de vida da 

criança/família. 
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2. SER PARA CUIDAR EM PEDIATRIA: PERCURSO FORMATIVO 

 

Neste capítulo, pretende descrever-se o percurso formativo em prática clínica, realizando 

uma descrição dos contextos de estágio envolvidos, assim como uma reflexão crítica e 

fundamentada das atividades e oportunidades de aprendizagem, enunciando os objetivos por 

nós estabelecidos e relacionando a prática com as competências desenvolvidas. 

 

 

2.1. CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA  

O primeiro contato com o estágio clínico decorreu no período entre 02 de novembro de 

2020 e 11 de dezembro de 2020, no contexto de Consulta Externa de Pediatria (CEP) de um 

Centro Hospitalar Central no Sul, parte integrante do departamento da Mulher, Criança e 

Adolescente do mesmo. O seu público-alvo de cuidados são todas as crianças, até aos 17 anos e 

364 dias inclusive ou no caso de portadores de doenças crónicas poderá ir até aos 21 anos, em 

cuidados de saúde em ambulatório.  

As crianças assistidas na CEP são encaminhadas pelos restantes serviços do mesmo 

departamento, nomeadamente, o serviço de medicina intensiva de cuidados neonatais e 

pediátricos, serviço de internamento de pediatria, serviço de urgência de pediatria e hospital de 

dia, sendo que também existem crianças provenientes do exterior, encaminhadas pelos 

cuidados de saúde primários. 

A CEP, apresenta 4 valências distintas que se dividem em Pediatria Geral, Consultas 

Diferenciadas, o Centro de Neuropediatria e desenvolvimento e outras (Ex: Psicologia). Tem na 

sua constituição uma equipa multidisciplinar, abrangendo profissionais de diversas áreas, 

nomeadamente enfermagem, pediatria e outras valências médicas, terapia da fala, terapia 

ocupacional, fisioterapia, psicologia e nutrição. 

O trabalho de equipa, a ética, o rigor, a gestão participativa e os cuidados centrados na 

família, integram os valores inerentes à sua prática, colaborando entre si de forma a possibilitar 
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a melhor resposta aos seus utentes. Esta diversificação de profissionais permite uma resposta 

diferenciada e abrangente nos cuidados prestados, salvaguardando o carácter individual do seu 

utente.  

A CEP, na sua constituição física, apresenta uma sala de espera e diversas salas de vários 

tamanhos, onde existe rotatividade da equipa multidisciplinar sem ocupação fixa, para 

triagem/consulta dos utentes, uma sala de colheitas de espécimes que dá resposta às várias 

especialidades, contendo ainda dois laboratórios de ginástica para a realização de terapias.  

A equipa de enfermagem, é composta por nove elementos, sendo cinco especialistas, 

nomeadamente quatro EEESIP e um Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.  

A enfermeira gestora, assume a distribuição diária de cuidados pelas diferentes áreas da 

CEP, sendo que na sua ausência esta tarefa é assegurada por um segundo elemento em funções 

de enfermeiro responsável. Os métodos de trabalho adotados são, o método individual e 

método de trabalho por responsável. 

Para este contexto de estágio foram delineados os seguintes objetivos específicos:  

- Compreender o funcionamento e dinâmica da organização e realização da CEP; 

-Desenvolver conhecimentos acerca dos cuidados de enfermagem especializados à 

criança/família ao longo do seu ciclo de vida; 

-Refletir sobre os contributos do EEESIP na promoção do brincar terapêutico como 

ferramenta no controlo da dor em procedimentos dolorosos;  

Na CEP, existem consultas de diversas especialidades, exigindo dos profissionais um 

elevado nível de conhecimentos específicos, existindo enfermeiros de referência para algumas 

das consultas de especialidade. O funcionamento destas está alicerçado em orientações 

específicas, nomeadamente protocolos e normas europeias e internacionais para o diagnóstico 

e/ou tratamento de doenças que posteriormente foram adaptadas a nível institucional.  

Estas consultas decorrem maioritariamente com a colaboração de Enfermeira e Pediatra, 

podendo existir articulação com outros profissionais, como dietista e psicóloga, na necessidade 

de criação de um plano de cuidados mais direcionado.  

Denota-se que a marcação das consultas, terapias, bem como a realização de colheita de 

espécimes necessárias a algumas destas, resulta da articulação dos diversos profissionais e da 

díade criança/família, na maioria das vezes, marcado para o mesmo dia de forma à maior 

otimização do tempo e do espaço, mas também salvaguardando a estabilidade da rotina da 

díade. 

No decorrer deste estágio, foi-nos possível observar pelo menos uma vez, todas as 

especialidades de consultas existentes.  
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A observação e posterior participação ativa nas consultas de especialidade, permitiu o 

aprofundamento de conhecimentos, bem como o desenvolvimento de competências sobre 

planeamento e acompanhamento da criança/família, sustentada em orientações standard, com 

vista à maximização da saúde da díade.  

Durante as consultas, são estabelecidos planos de saúde, integrando os pais nos mesmos, 

com vista a promover a parentalidade. A parceria entre enfermeiro e os familiares significativos 

nos cuidados à criança, assume-se como essencial na humanização dos mesmos, bem como 

agente facilitador.  

O enfermeiro deve possibilitar o envolvimento da família no cuidado da criança, 

implementando estratégias e favorecendo um relação de confiança entre o binómio e o 

profissional de saúde (Farrell, 1992)  

Esta relação de confiança, permitirá que a família, expresse as suas dúvidas, sendo esta 

uma oportunidade para o desenvolvimento de estratégias e promoção de comportamentos 

potenciadores de saúde, incentivando um cuidar seguro, com conhecimento adequado, na qual 

existe a valorização dos esforços do cuidador e que resultará na promoção da saúde da criança, 

indo de encontro à competência do EEESIP na assistência à criança e família para a maximização 

da sua saúde através da implementação e gestão de um plano de saúde, no qual promove a 

parentalidade através desta parceria (Ordem dos Enfermeiros, 2018).  

O leque de diferentes consultas e especialidades, através do contato com diferentes 

crianças e famílias em seguimento na CEP, constituiu uma enorme aprendizagem.  

Todas os contatos do EEESIP, representam uma oportunidade de promover a saúde do 

binómio. A consulta de neonatologia, onde ocorre o seguimento pós-alta, no primeiro ano de 

vida, de crianças cujo nascimento foi pré-termo (maioritariamente com idade gestacional entre 

as 24 e 36 semanas), compreendeu o aprofundamento dos conhecimentos sobre o crescimento 

e desenvolvimento infantil, essencial às competências do EEESIP, sendo que, nestas consultas o 

desenvolvimento é um dos grandes focos de atenção. 

A prematuridade associada ao extremo baixo peso ao nascimento é uma condição que 

afeta o indivíduo ao longo de todo o seu desenvolvimento/crescimento, desta forma é reforçada 

a necessidade de acompanhamento adequado e constante, denota-se como imergente a 

necessidade do seu cuidador apresentar um comportamento promotor de saúde da criança 

permitindo a constante vigilância e acompanhamento pelos profissionais de saúde. 

Desta forma, o EEESIP poderá prevenir e diagnosticar de forma precoce situações de risco 

que possam surgir. Realizando o encaminhamento sempre que necessário para a equipa 

multidisciplinar. Salientando-se ainda, como essencial a intervenção do EEESIP na promoção de 
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uma parentalidade adequada acompanhada de educação para a saúde, que capacite os pais 

para a deteção precoce de situações de risco. 

No que respeita à competência para a prestação de cuidados específicos em resposta às 

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

2018), só detendo um conhecimento alargado é que o enfermeiro pode dar uma resposta 

adequada à criança/família que cuida.  

O contacto com diferentes consultas, permitiu também o contacto com diferentes faixas 

etárias, enaltecendo-se a vertente da comunicação em pediatria, favorecendo o 

desenvolvimento da competência do EEESIP no estabelecimento de uma comunicação adaptada 

ao estadio de desenvolvimento com a criança/família (Ordem dos Enfermeiros, 2018), 

reconhecer a linguagem da criança é fundamental, tal como compreender a interação que a 

mesma realiza com a sua família.  

Ao longo das consultas, procurou estabelecer-se uma comunicação que permitisse às 

crianças/família expressar os seus receios e dúvidas, assim como compreender aquilo que lhe 

era transmitido. Procurando uma relação terapêutica, fomentando a confiança nos profissionais 

presentes para o suporte e ganhos em saúde. 

De forma a favorecer esta relação, foi planeada a execução de um vídeo com os 

profissionais integrantes da CEP, sendo esta atividade descrita no próximo capítulo.  

A utilização do Brincar como ferramenta terapêutica, assume especial pertinência na CEP, 

através da sua utilização para avaliação de algumas das escalas de desenvolvimento utilizadas 

em consulta, facilitando a demonstração de funções pelas crianças, a utilização do brincar 

promove ainda a sua colaboração nos testes a realizar, mas também perante a necessidade da 

realização de procedimentos invasivos.  

Na CEP, previamente ao contexto pandémico, existiam alguns brinquedos a circular pelas 

diferentes salas. No período de realização do ensino clínico, a utilização destes brinquedos era 

praticamente limitada à verificação de escalas, segundo os profissionais de saúde pelo perigo de 

contaminação e questões ligadas à necessidade de uma desinfeção constante e cuidada.  

Como anteriormente referido, o Brincar assume-se como uma atividade promotora do 

desenvolvimento infantil, forma de comunicação, mas também, como uma ferramenta na 

prevenção do controlo da dor da criança. O cuidar em enfermagem, deve salvaguardar não só 

estratégias promotoras de saúde mas também, visar a proteção física e emocional da criança  

(Costa et al., 2016). 

O EEESIP, atendendo que o brincar representa uma forma de salvaguardar os direitos da 

criança, um meio de comunicação primordial na primeira infância e uma medida eficaz no 
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controlo da dor, deve utilizá-lo na sua prática, bem como para a preparação e durante a 

realização de procedimentos dolorosos, em conjunto com outras medidas farmacológicas e não-

farmacológicas. 

Parte integrante dos elementos avaliativos, foi a realização da elaboração de um Estudo de 

caso (EC), a realização do mesmo permitiu o aprofundamento do desenvolvimento psicomotor 

da criança, através da sua contextualização familiar, social, abordando ainda outros aspetos 

relevantes como por exemplo, os emocionais.  

A realização deste EC, permitiu mobilizar e treinar competências essenciais enquanto 

futura detentora do título de especialista, indo de encontro ao código deontológico “O 

Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da qualidade envolve a avaliação das práticas 

e, em função dos seus resultados, a eventual revisão das mesmas e a implementação de 

programas de melhoria contínua” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4747) .  

Conclui-se, que os objetivos previstos para este estágio foram atingidos, uma vez que, ao 

longo do tempo, foram identificados aspetos fundamentais à prática do EEESIP que em 

convergência com a revisão da literatura, permitiu alargar conhecimentos, planear e praticar 

cuidados que resultaram em experiência adquirida e que posteriormente irão resultar na 

melhoria dos cuidados prestados. 

 

 

2.2. ESTÁGIO FINAL  

 

2.2.1. Módulo A – Serviço de Internamento de Pediatria 

O início do Estágio Final deu-se ao longo das semanas 18 de janeiro de 2021 e 28 de 

fevereiro de 2021, decorrendo este em contexto de cuidados de saúde em meio hospitalar.  

O local para a realização desta etapa formativa, foi um Serviço de Internamento de 

Pediatria (SIP), especialidades médicas e cirúrgicas, de um centro hospitalar do sul do país, parte 

integrante do Departamento da Mulher, da Criança e do Adolescente do mesmo.  

A equipa multidisciplinar de profissionais de saúde é composta por Enfermeiros, Pediatras, 

Psicólogos, Educadoras e Assistentes Operacionais, existindo a articulação com outros serviços 

de especialidade e técnicas, sempre que necessário. 
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 A equipa de enfermagem é maioritariamente constituída por EEESIP. A enfermeira gestora 

realiza a organização/distribuição dos cuidados de enfermagem, sendo que na sua ausência ou 

aquando justificação, a substituição é realizada por um segundo elemento, também este EEESIP, 

que desempenhe funções como enfermeiro responsável.  

O Método de trabalho utilizado é o Método Individual de trabalho em parceria com o 

Modelo de Parceria de Cuidados. O rácio de doentes por enfermeiro varia em função do turno 

e ocupação, preferencialmente não ultrapassando os 9:1. A passagem de turno é feita em 

equipa, posteriormente a cada enfermeiro são atribuídos doentes, sendo que este fica 

responsável pela totalidade de cuidados prestados, o seu planeamento e avaliação.  

Para a concretização deste contexto de estágio foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

- Compreender a dinâmica e funcionamento do serviço de Internamento de Pediatria 

e da organização dos cuidados;  

- Desenvolver conhecimentos sobre cuidados especializados à criança em situação de 

doença crónica e aguda; 

- Facilitar a adoção do Brincar Terapêutico como ferramenta no controlo da dor em 

procedimentos dolorosos;  

- Realizar uma análise crítica e reflexiva da prática de cuidados do EEESIP à criança e 

família; 

O SIP, compreende no total 27 vagas, distribuídas em 4 quartos individuais (sendo 1 destes 

quartos, uma unidade de isolamento por pressão negativa) e enfermarias de 3 camas. Devido à 

situação pandémica, a distribuição das crianças pelas vagas era condicionada pela necessidade 

de garantir alguma distância, pelo que sempre que possível a ocupação máxima nas enfermarias 

era de 2 crianças/camas.  

A estrutura física desta unidade, compreende através da distribuição das crianças pelas 

enfermarias e nomeadamente através dos motivos decorativos nas paredes, uma resposta à 

etapa de desenvolvimento da criança, existindo ainda a destrinça entre a casa-de-banho para 

adolescentes e as restantes crianças, salvaguardando deste modo a sua identidade e 

privacidade. 
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A hospitalização, assume-se na maioria das vezes para a criança como o afastamento do 

seu ambiente familiar, das suas rotinas e entes queridos, deste modo a parceria de cuidados 

adquire especial relevância, reconhecendo-se os seus benefícios na humanização dos cuidados, 

na promoção de um ambiente menos hostil e de maior confiança para a criança, assim como 

para a sua família (Correia, 2017). 

 A integração dos pais durante todo o processo assume-se como fundamental para a 

promoção do bem-estar da criança neste período de transição, reconhecendo que a 

hospitalização da criança é muitas vezes inesperada, interferindo e gerando instabilidade no 

sistema familiar, podendo originar uma situação de crise (Correia, 2017). 

No decorrer do estágio em SIP, denotou-se uma enorme motivação dos pais na prestação 

de cuidados, quer fosse em contextos de doença aguda ou crónica.  

O EEESIP, assume um papel primordial no que respeita à promoção de um clima de 

afetividade e de segurança durante a hospitalização, facilitando a que as crianças ultrapassem o 

medo e ansiedade do desconhecido (Ordem dos Enfermeiros, 2010).  

Reconhecendo as oportunidades de trabalho em características pessoais durante o 

contexto hospitalar, o EEESIP potencia os benefícios da hospitalização, através da promoção da 

vinculação segura, recursos psicológicos, conhecimento e expectativas realistas (Ordem dos 

Enfermeiros, 2010).  Aplicando a sua competência em conhecimentos de saúde e bem-estar 

físico, psicossocial e espiritual da criança/jovem, realizando a gestão de forma diferenciada da 

dor e do bem-estar da criança/jovem (Ordem dos Enfermeiros, 2018).   

A Ordem dos Enfermeiros (2010), reconhece que um dos aspetos basilares em contexto 

hospitalar é o brincar, uma vez que através deste, as crianças se distanciam dos sentimentos de 

sofrimento, refletindo sobre a situação e criando estratégias para a ultrapassar. 

A realização de procedimentos invasivos, tais como colocação de acessos venosos 

periféricos, realização de pensos ou outras intervenções, nomeadamente para preparação pré 

e pós-operatória, no SIP, é preferencialmente realizada numa sala de tratamentos.  O facto 

destes procedimentos serem realizado num espaço à parte, permite uma maior privacidade, 

bem como o distanciamento pela criança do procedimento doloroso relativamente a outros 

procedimentos, salvaguardando um sentimento de maior segurança da criança no restante 

serviço de internamento.   
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Estes procedimentos quer sejam ou não invasivos, constituem uma ameaça para criança 

que já se vê fora do seu meio, sendo que a dor decorrente da realização de procedimentos 

constituí, portanto, uma experiência sensorial e emocional desagradável, acompanhada 

frequentemente por medo e ansiedade (Direção-Geral da Saúde, 2012a). 

Tendo por base o anteriormente referido, indo de encontro aos objetivos de estágio 

delineados e como meio de desenvolvimento de conhecimentos, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre evidência científica recente sobre o Brincar Terapêutico como ferramenta no 

controlo da dor em procedimentos dolorosos, sendo construídos 3 vídeos, cujas imagens se 

encontram integrados em apêndice (APÊNDICE I; APÊNDICE II; APÊNDICE III) .  

 Posteriormente foi estruturada uma formação "Brincar terapêutico como ferramenta de 

gestão da dor na preparação e realização de procedimentos dolorosos à criança" (APÊNDICE IV), 

de forma a divulgar as ferramentas construídas, bem como facilitar a adoção do Brincar 

Terapêutico como ferramenta no controlo da dor em procedimentos dolorosos. 

Reconhecendo a competência do EEESIP na aplicação de  ”conhecimentos e habilidades em 

terapias não farmacológicas para o alívio da dor” (Ordem dos Enfermeiros, 2018), e ao 

regulamento orientador de Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica, emitido pela Ordem dos Enfermeiros (2017), procurando o rigor 

técnico/científico nas suas intervenções de enfermagem, através da estruturação de processos 

de cuidados, promotores da capacitação para o autocuidado e maximização do bem estar da 

criança/jovem, nomeadamente na adaptação aos processos específicos de saúde/doença e 

“aplicação de conhecimentos e habilidades em terapias não farmacológicas para o alívio da dor” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017, p.8) , quer seja esta sensorial e/ou emocional.  

As atividades lúdicas e educativas também se encontram garantidas pela existência de uma 

sala de atividades, onde existe a presença em dias e horário útil de educadoras, que realizam 

atividades didáticas com as crianças internadas, dirigindo-se durante o período pandémico às 

enfermarias, de modo a evitar contatos cruzados, facilitando alguma normalização da quebra 

de rotina, bem como contribuindo para manter o seu contínuo desenvolvimento.  

A prestação de cuidados de enfermagem, a crianças com doenças crónicas, foi uma 

constante, nomeadamente em contexto da Diabetes Mellitus, tipo I, inaugural. Ocorrendo o 

desenvolvimento de competências EEESIP, decorrentes da necessidade da realização de 

ensinos, da implementação e gestão de um plano de saúde em parceria com a díade e a 
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utilização e adequação de estratégias motivadoras da criança/jovem e família, de forma a 

facilitar a sua transição para este processo de saúde/doença (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Ainda, no âmbito da prestação de cuidados, à criança/jovem e família nas situações de 

especial complexidade (Ordem dos Enfermeiros, 2018), enaltece-se a oportunidade que tivemos 

de prestar cuidados a criança/jovem em situação terminal, compreender as necessidades e 

incapacidades desta criança/jovem, quer da família neste processo de doença, foi bastante 

desafiador, embora a nossa prática profissional e formação complementar, já nos tenha munido 

de algumas competências neste âmbito, o estabelecimento de uma relação de confiança num 

espaço de tempo tão curto como o que o estágio permite, nem sempre é possível. Durante o 

acompanhamento do enfermeiro perceptor na prestação de cuidados e na prestação de 

cuidados direta, procurámos sempre adotar estratégias que permitissem à díade o maior 

conforto, adaptando sempre que necessários os cuidados em função da dinâmica já existente, 

respeitando sempre o seu processo de “dignificação da morte” e dos processos de luto. 

Considera-se que os objetivos propostos, foram alcançados, existindo uma maior 

compreensão da dinâmica e funcionamento do SIP, o vasto leque de situações de aprendizagem, 

resultou no desenvolvimento de conhecimentos sobre a prestação de cuidados especializados à 

criança em situação crónica e aguda, existindo ainda oportunidades de promover a adoção do 

brincar terapêutico como ferramenta no controlo da dor em procedimentos dolorosos, através 

da formação realizada, criação e divulgação de ferramentas terapêuticas, assim como, na 

participação direta nos cuidados. 

 

2.2.2. Módulo B – Serviço de Urgência de Pediatria  

O segundo módulo do Estágio Final, decorreu entre 01 de março de 2021 e 16 de abril de 

2021, sendo este desenvolvido em contexto de Serviço de Urgência de Pediatria (SUP), parte 

integrante do Departamento da Mulher, da Criança e do Adolescente de um Centro Hospitalar 

do Sul do País.  

A equipa, apresenta-se como multidisciplinar e é composta por Enfermeiros, Pediatras, 

Psicólogos, Educadoras e Assistentes Operacionais, existindo a articulação com outros serviços 

de especialidade e técnicas, sempre que necessário. 

 A equipa de enfermagem é maioritariamente constituída por EEESIP. O enfermeiro gestor, 

realiza a organização/distribuição da equipa pelos diferentes setores existentes, para a 
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prestação de cuidados de enfermagem, sendo que na sua ausência ou aquando justificação, a 

substituição é realizada por um segundo elemento que desempenhe funções como enfermeiro 

responsável.  

Em cada turno existe um enfermeiro que gere o turno, em parceria com o enfermeiro 

gestor, sendo que perante necessidade de responder a uma entrada emergente que requeira 

cuidados mais diferenciados, como reanimação, será preferencialmente este elemento que 

distribuí os vários papeis dos restantes enfermeiros pelas funções. 

O Método de trabalho utilizado é o método de trabalho em Equipa em parceria com o 

modelo de parceria de cuidados de Anne Casey, uma vez que os diferentes elementos da equipa 

de enfermagem assumem um sector/função de prestação de cuidados, sendo a criança que 

oscila entre sectores. À exceção do serviço de observação, onde existe a unidade de 

internamento de curta duração e se preconiza a utilização do método individual de trabalho, 

existindo distribuição das crianças por cada enfermeiro, e deste modo, cada enfermeiro fica 

responsável pela totalidade do planeamento, avaliação e realização de cuidados à 

criança/família.  

Para a concretização deste contexto de estágio foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

- Compreender a dinâmica e funcionamento do serviço de Urgência de Pediatria e da 

organização dos cuidados;  

- Desenvolver conhecimentos sobre cuidados especializados à criança em situação de 

risco e na intervenção em doenças comuns; 

- Facilitar a adoção do Brincar Terapêutico como ferramenta no controlo da dor em 

procedimentos dolorosos;  

- Realizar uma análise crítica e reflexiva da prática de cuidados do EEESIP à criança e 

família; 

A estrutura física deste serviço recebeu uma grande reformulação, de forma a adequar-se 

às necessidades decorrentes do contexto pandémico pela Sars-Cov-2, existente na altura da 

realização dos ensinos clínicos. Contudo, foram mantidas as componentes essenciais ao seu 

funcionamento, que se descrevem seguidamente.  
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A equipa de enfermagem, encontra-se dividida em duas subequipas, sendo uma designada 

para prestação de cuidados a doentes com necessidade de isolamento respiratório e outra 

equipa para os restantes doentes.  

A sala de triagem, previamente ao contexto pandémico anteriormente referido, 

apresentava-se como uma área em que existia a proximidade física enfermeiro/criança, 

estabelecendo uma relação de confiança entre enfermeiro e a criança/família, após esta 

reformulação, o enfermeiro destacado para a função de triagem no turno, partilha a sala com a 

administrativa responsável pela admissão de doentes, sendo que o contato com a 

criança/família, é realizado através de uma janela de vidro, permitindo que exista observação 

por ambas as partes, sendo a comunicação verbal feita por um intercomunicador.  

Em idade pediátrica, no SUP, o sistema de triagem, assume algumas peculiaridades não 

encontradas no adulto, além do nível de urgência da doença em questão é também 

salvaguardada a entrada prioritária de recém-nascidos e bebés até os 4 meses de idade.  

No SUP, o método adotado é a Triagem de Manchester, este sistema foi implementado pela 

primeira vez em Manchester em 1997 e posteriormente disseminado para vários hospitais do 

Reino Unido, nomeadamente em países europeus como Holanda, Espanha e Portugal, estando 

neste último, em vigor desde o ano de 2000 (DGS, 2018).  

Este sistema, em funcionamento no contexto de serviço de urgência, carateriza-se como 

um instrumento de suporte à gestão do risco clínico, permitindo atribuir uma prioridade clínica 

e designar a área de atendimento mais adequada, através da atribuição do nível de prioridade 

e da identificação objetiva e sistematização de critérios de gravidade (DGS, 2018). Sendo 

identificada a queixa inicial segue-se um fluxograma de decisão, não sendo realizado um 

diagnóstico, mas sim indicada a prioridade clínica, sendo atribuída uma cor/número/nome que 

estabelece o tempo alvo recomendado até à primeira observação médica. 

Com a variabilidade de situações diferentes que podem surgir numa urgência, emerge a 

necessidade de um grande domínio deste sistema de triagem que permite a gestão de 

prioridades, bem como as intervenções imediatas. Uma vez que uma triagem mal feita poderá 

levar a um agravamento do estado do doente/criança.  

A realização desta função, carece de uma formação específica para tal, mas conjuntamente 

com o enfermeiro perceptor, durante o nosso percurso no SUP foi possível colaborar na 

realização da triagem, passando pelas várias etapas, desde a anamnese da história atual, à 
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identificação de sinais de alarme, realizando as perguntas à criança/família e percorrendo o 

algoritmo de triagem até ao estabelecimento de prioridade. 

A observação e participação nesta função permitiu o contato e desenvolvimento da 

competência inerente ao EEESIP, no que respeita ao diagnóstico precoce e intervenção em 

doenças comuns e situações de risco, que poderão comprometer a vida e qualidade de vida da 

criança/jovem (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

As condicionantes desta “nova área” de triagem, favorecem a parceria de cuidados, uma 

vez que os sinais vitais anteriormente avaliados na totalidade pelos enfermeiros são agora 

realizados com auxílio de um dos pais (ou outro familiar/pessoa da qual a criança se faz 

acompanhar) no serviço de urgência, uma vez que pela barreira física e necessidade primordial, 

perante o contexto pandémico, de avaliar a temperatura e oximetria periférica (perante uma 

situação de dificuldade respiratória), são os pais da criança que utilizam, com as indicações dos 

enfermeiros, os instrumentos que permitem a sua avaliação.  

As crianças após a triagem, aguardam em duas salas de espera distintas, em conformidade 

com o isolamento necessário. Posteriormente seguem para observação médica que em 

consonância com o diagnóstico, prescreve outros meios complementares de diagnóstico ou 

prescrições terapêuticas. 

A presença constante dos pais/familiar significativo, assume-se como um recurso promotor 

da saúde psicossocial da criança, favorecendo os seus mecanismos de coping bem como, 

transmitindo um sentimento de segurança e proteção, minimizando o impacto negativo desta 

visita ao SUP, pelo que deve sempre ser motivada pelo enfermeiro (Ferreira & Oliveira, 2014). 

Através da promoção desta relação de parceria, o EEESIP, exerce a sua competência na 

implementação e gestão de um plano de saúde em parceria com a díade, na qual promove a 

parentalidade e favorece a capacidade para a gestão do regime de saúde da criança, bem como 

a sua reinserção social quando necessário (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

O contexto de SUP, representa muitas vezes um olhar e contato rápido da díade, contudo, 

salienta-se a oportunidade que esta representa na promoção de saúde, quer pela potencial 

identificação de situações de risco, quer pela possibilidade de corrigir lacunas existentes na 

prestação de cuidados à criança, assim como, favorecer a adoção de comportamentos de saúde 

e realizar a ligação com outros sistemas de saúde sempre que necessário. 
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  Durante o estágio, houve a recorrência de algumas crianças ao SUP por automutilação e 

pensamentos suicida, maioritariamente na faixa da adolescência. Salientam-se as competências 

desenvolvidas de EEESIP, na comunicação com a díade, através de técnicas adequadas à idade 

e desenvolvimento, realizando a avaliação dos conhecimentos da criança/jovem e família 

relativos a comportamentos de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2018), valorizando a 

sensibilidade do contexto mas também a necessidade de privacidade inerente à faixa etária em 

questão. 

A compreensão, por parte do EEESIP, das transições biológicas, cognitivas, psicossociais e 

sociais da adolescências e o seu impacto nos seus comportamentos em saúde (J.Hockenberry & 

Wilson, 2016), representam uma mais valia, uma vez que deste modo, através das suas 

competências especializadas, realiza a identificação de evidências fisiológicas e emocionais de 

mal-estar psíquico, de situações de risco, realizando a sensibilização e educação dos pais, 

cuidadores e profissionais para a prevenção de violência, assim como para as suas 

consequências (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Representando um vetor para conhecimentos 

de saúde e segurança para a díade, realizando o seu encaminhamento sempre que se justificar 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

A utilização dos serviços de saúde por uma criança, mais especificamente do SUP, resulta 

em grande parte das vezes, na necessidade de meios complementares diagnósticos, observação 

pelos diferentes profissionais de saúde e na realização de tratamentos e/ou colheita de 

espécimes. 

No caso de não existir necessidade de isolamento respiratório (sendo que existem as 

mesmas áreas em secções físicas distintas), no SUP, a realização de tratamentos e/ou colheitas 

de espécimes, ocorre numa área da unidade de internamento de curta duração, adaptada e 

denominada de sala de tratamentos.  

A sala de tratamentos, na sua constituição apresenta: uma maca, uma cadeira, um wc e um 

carro de urgência, sendo a preparação terapêutica realizada num balcão em frente. 

Verificou-se já existência de preocupação pelos enfermeiros do SUP no que concerne ao 

controlo da dor da criança durante os procedimentos dolorosos, contudo a utilização de 

medidas não-farmacológicas, nomeadamente o brincar terapêutico, não era uma prática 

recorrente, sendo que esta se verificava pouco frequente, proveniente do crescimento da 
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equipa, assim como a ausência de tempo para formação de interna com a agravante do contexto 

pandémico Sars-Cov-2. 

Deste modo, indo de encontro aos objetivos previamente estabelecidos e perspetivando o 

desenvolvimento de competências, em reunião não formal com a enfermeira gestora, 

enfermeiro perceptor e outros enfermeiros de serviço, salientou-se a necessidade de promover 

a adoção do brincar terapêutico na realização de procedimentos dolorosos, elevando-se a 

necessidade da criação de estratégias no que concerne ao período pré-operatório, bem como a 

promoção de recursos já existentes no serviço.  

Pelo que, foi realizada uma formação à equipa, intitulada de "Brincar terapêutico como 

ferramenta de gestão da dor na preparação e realização de procedimentos dolorosos à criança", 

onde foram apresentadas as propostas de ferramentas desenvolvidas já anteriormente em 

contexto de SIP, assim como, integrado um guia com estratégias de brincar terapêutico, utilizado 

internamente sobre a preparação pré-operatória da criança. 

A compreensão da dinâmica e do funcionamento de SUP, bem como a possibilidade de 

observação e participação na prestação de cuidados no contexto, permitiu o desenvolvimento 

de conhecimentos sobre cuidados especializados à criança em situação de risco e na intervenção 

em doenças comuns. E ainda, decorrente da oportunidade de contribuir para a formação interna 

dos enfermeiros do serviço, contribuindo ativamente para a melhoria contínua dos cuidados e 

contactando com diferentes experiências profissionais que resultaram em contributos para o 

decurso da nossa implementação de projeto e substancialmente para o desenvolvimento de 

competências na nossa formação enquanto futuros EEESIP. 

 

2.2.3. Módulo C – Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais  

A terceira e última etapa do estágio final, decorreu no período entre 19 de abril de 2021 e 

28 de maio de 2021, em contexto de Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais de um Centro 

Hospitalar Central na região Centro do País, parte integrante de uma Maternidade.  

Estruturalmente a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) encontra-se 

fisicamente ligada à Unidade Cuidados Intermédios Neonatais, sendo que alguns dos 

profissionais de enfermagem desempenham turnos em ambos os serviços.  

A UCIN, dá resposta a recém-nascidos pré-termo (desde as 24 semanas de idade 

gestacional) e recém-nascidos de termo que necessitem de cuidados intensivos.   
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Como serviço de medicina intensiva, a UCIN, apresenta assistência médica em permanência 

física fixa por 24h, garantindo meios de monitorização, diagnóstico e terapêutica contínuos. 

A instituição assenta a sua prática em valores como a ética, responsabilidade e 

transparência, a competência técnica, segurança e conforto para o doente, sendo os cuidados 

centrados nos doentes, pretendendo assegurar mérito e rigor, através da melhoria contínua 

num trabalho que se prevê em equipa multidisciplinar e pluriprofissional (CHLC, n.d.). 

A equipa de Enfermagem, é constituída por cerca de oitenta enfermeiros, sendo a maioria 

EEESIP. 

A enfermeira em cargo de gestão realiza a distribuição dos elementos pelas unidades, 

distinguindo a equipa em duas. Por turno, existem predominantemente seis enfermeiros na 

UCIN e seis enfermeiros na Unidade de Cuidados Intermédios Neonatais, sendo que para cada 

unidade, existe por turno um enfermeiro responsável que assegura a distribuição dos 

enfermeiros na prestação de cuidados.  

O rácio de Recém-Nascido (RN) por enfermeiro é de no máximo dois para um, sendo que 

atendendo ao grau de complexidade de cuidados poderá existir a necessidade de reforçar a 

equipa de forma a assegurar a qualidade da prestação de cuidados.  

A Equipa de Enfermagem trabalha através do método individual de trabalho, existindo um 

enfermeiro responsável por RN, que recebe a passagem de turno dos RN pelos quais ficará 

responsável, definindo prioridades e orientando os seus cuidados de acordo com as 

necessidades dos mesmos.  

A UCIN é constituída por treze unidades individuais, sendo que devido ao estado 

pandémico, duas destas unidades foram designadas para isolamento covid. 

Para a concretização deste contexto de estágio foram delineados os seguintes objetivos 

gerais: 

- Compreender a dinâmica e funcionamento da Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais; 

- Desenvolver conhecimentos sobre cuidados especializados à criança e família em 

situação de especial complexidade; 

- Realizar uma análise crítica e reflexiva da prática de cuidados do EEESIP à criança e 

família; 

Decorrente do interesse na aplicabilidade do projeto em contexto de UCIN, através da 

adaptação em resposta à problemática sobre diminuição/ausência da utilização de intervenções 

não-farmacológicas na gestão da dor da criança submetida a procedimentos dolorosos, também 
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identificada neste contexto, em convergência com as necessidades específicas identificadas, 

foram desenvolvidas atividades, coexistindo a necessidade de delinear objetivos específicos 

nomeadamente: 

- Desenvolver conhecimentos sobre a utilização do Método Canguru no controlo da Dor 

do RN pré-termo; 

- Sensibilizar os enfermeiros da UCIN acerca da relevância do Método Canguru para os 

Cuidados Centrados no Desenvolvimento em RN Pré-termo; 

O progressivo desenvolvimento do conhecimento quer científico como tecnológico, tem 

vindo a permitir que a taxa de sobrevivência à nascença seja cada vez maior e se dê com idades 

gestacionais cada vez menores. O Instituto Nacional de Estatística (2020), realizou entre os anos 

2014 e 2019, um estudo demográfico em Portugal, no qual se verificava um aumento em 0,3% 

de nados vivos prematuros (idade gestacional inferior a 37 semanas). 

De forma a responder a estes avanços, existem unidades cada vez mais complexas e 

dotadas de mais meios tecnológicos, contudo, embora existam inúmeros benefícios para os RN 

que recebem os cuidados, para os pais que visitam os seus filhos, todos os aparelhos existentes 

podem consistir num agravamento da ansiedade já existente pelo nascimento de um filho 

prematuro. 

A expetativa perante o desempenho da parentalidade, já é muitas vezes acompanhada de 

medos e receios, o nascimento de um RN prematuro, irá agravar esses sentimentos e 

condicionar o processo de vinculação, assim como a adoção dos próprios papéis.  

O estabelecimento de uma parceria de cuidados do enfermeiro com a díade, é fundamental 

para que possa existir uma influência positiva na parentalidade, reconhecendo no enfermeiro 

de UCIN uma fronteira entre a instituição hospitalar e a família/comunidade, desempenhando 

um papel fundamental na promoção da segurança, aprendizagem e comportamentos 

promotores de saúde (Hospital São Francisco Xavier, 2012).  

Não apenas a estabilidade do RN pré-termo, como também o seu comportamento podem 

condicionar o processo de vinculação. Importa referir, que um RN pré-termo em comparação 

com um RN de termo, maioritariamente apresenta curtos períodos de interação, evidenciando 

longos períodos de sono e curtos períodos de vigília, pela sua imaturidade fisiológica, apresenta 

ainda uma capacidade reduzida na fixação do olhar materno, hipotonia ou hipertonia ao toque 

e choro pouco frequente e débil (Vale, 2008). 
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Atendendo ao anteriormente exposto e ao cuidado especializado do EEESIP, são suas 

competências a promoção do crescimento e desenvolvimento infantil, através da transmissão 

antecipatória de informações à família, maximizando o seu potencial de desenvolvimento, e 

ainda, atendendo ao RN com necessidades especiais, na promoção da vinculação, promovendo 

e avaliando o desenvolvimento da parentalidade e na demonstração de conhecimentos sobre o 

RN para a promoção de um comportamento interativo (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Já é vastamente conhecido que estímulos nocivos em período de especial vulnerabilidade 

de plasticidade neuronal, como na prematuridade, poderão desencadear alterações a longo 

prazo, pelo que, cuidados centrados no desenvolvimento assumem-se como fundamentais na 

maximização da saúde do RN Pré-termo.  

A cultura de cuidados em unidades de cuidados intensivos neonatais , tem acompanhado a 

progressão do conhecimento, deste modo, a permanência 24/24h da equipa de enfermagem e 

a sua relação de proximidade com a equipa multidisciplinar, permite um maior conhecimento 

das crianças e consequente maior individualização dos cuidados (Hospital São Francisco Xavier, 

2012). 

O controlo da dor neonatal, era antigamente desvalorizado pela crença de que os RN pré-

termo não possuíam um desenvolvimento neuro-recetivo que lhes permitisse sentir dor, com a 

progressão do conhecimento, reconheceu-se e emergiu a necessidade de compreender medidas 

eficazes não farmacológicas no controlo da dor destes indivíduos. Os métodos não 

farmacológicos, como a contenção, estimulação de sucção não nutritiva, amamentação e 

contato pele-a-pele são reconhecidas pela sua eficácia na redução da dor do RN, bem como 

potenciadores de cuidados centrados no desenvolvimento.  

A prestação de cuidados centrados no desenvolvimento, baseia-se numa filosofia de 

cuidados planeados de forma a responder às necessidades individuais da criança, respeitando 

uma vertente holística, na qual existe a integração dos pais e a adaptação constante do 

ambiente onde se inserem (Hospital São Francisco Xavier, 2012).  

Esta filosofia de cuidados, procura adaptar o ambiente físico e as práticas de cuidados de 

forma a que a adaptação do RN ao ambiente sensorial extrauterino seja centrada no seu 

desenvolvimento, nesta adaptação estão incluídas abordagens no que respeita a redução do 

stress decorrente da separação materna e provocada por procedimentos dolorosos frequentes 

(Meek, 2012).  

Estes cuidados são transversais a qualquer prestação de cuidados ao RN, uma vez que é 

iminente a individualização dos mesmos, salvaguardando deste modo, o cuidado holístico e os 

ciclos de sono do bebé. Existem alguns fatores a ter em consideração na sua aplicação, 
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nomeadamente a redução de estímulos nocivos, resultando na adaptação do ambiente, não só 

ao seu contexto de saúde, mas também em função da idade corrigida do RN, salvaguardando as 

características individuais também dos seus pais e a minimização da experiência negativa 

resultante dos procedimentos dolorosos (Meek, 2012). 

Na ausência dos pais, foi possível “assumir o seu lugar” na prestação de cuidados com a 

enfermeira precetora e deste modo, salvaguardar a organização e relaxamento do bebé, através 

da contenção e do favorecimento da sucção não-nutritiva, como também promovendo quer o 

conhecimento dos pais sobre estas medidas, quer junto de outros elementos a adoção de 

medidas não-farmacológicas e cuidados centrados no desenvolvimento na prestação de 

cuidados ao RN.  

Estruturalmente a UCIN, apresentava subunidades individuais, quer isto dizer que a cada 

RN corresponde uma subunidade, consistindo num espaço com isolamento por placas de vidro 

transparentes e cuja entrada é feita por uma porta, em cada unidade existe uma incubadora, 

um balcão para material de apoio e lavatório. As caraterísticas desta unidade permitem uma 

maior insonorização dos ruídos para o RN, maior controlo no que respeita às infeções 

hospitalares, assim como maior privacidade quer para o RN, quer para os pais que o 

acompanham. Favorecendo deste modo uma prestação de cuidados mais segura e mais 

individualizada. 

A presença dos pais na UCIN, durante o decorrer do estágio, encontrava-se limitada às 

medidas impostas devido ao contexto pandémico por Sars-Cov-2, o que se traduzia num contato 

mais limitado dos pais/RN e uma menor participação na prestação de cuidados.  

O EEESIP, detém nas suas competências a utilização de estratégias de promoção do contato 

físico pais/RN, promoção da amamentação e o envolvimento dos pais na prestação de cuidados 

ao RN (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Uma vez que a nossa prática profissional é em contexto de UCIN, da partilha de informação 

com a enfermeira em função de chefia, enfermeira perceptora e outros elementos da equipa de 

enfermagem e médica, surgiu a necessidade de promover estratégias para retornar práticas 

anteriormente existentes na UCIN, nomeadamente o método canguru. 

Charpak et al. (2017) desenvolveu um estudo de Follow Up de prematuros ao fim de 20 

anos, que consistia na observação de uma abordagem método canguru em comparação com 

método tradicional, em que se verificou que pais e bebés que realizaram método canguru, 

deram origem a pais mais protetores e capacitadores, refletindo-se em redução do absentismo 
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escolar, redução da hiperatividade, agressividade, exclusão socioambiental na conduta dos 

jovens (anteriores prematuros). E ainda maior desenvolvimento neuronal. 

O Cuidado Mãe Canguru (Kangaroo Mother Care), consiste no cuidado a bebés prematuros, 

mantendo contato precoce, contínuo e  prolongado, de pele com pele, entre a mãe e o RN, 

permitindo um maior envolvimento no cuidado ao RN (WHO, 2015). É um método simples e 

eficaz que irá diminuir o impacto do ambiente da Unidade de Cuidados Intensivos para o RN, 

idealmente mantendo amamentação exclusiva, devendo ser iniciado no hospital e podendo ser 

continuado em casa (WHO, 2015). 

A preocupação relativa à melhoria da qualidade de cuidados, aprofundamento de novos 

conhecimentos e indo de encontro ao elemento avaliativo de Estágio Final, resultou na 

produção de uma revisão sistemática da literatura “Método Canguru no Controlo da Dor em 

Bebés Prematuros Submetidos a Procedimentos Dolorosos”, cujo resumo se encontra em 

(APÊNDICE VI). 

Considerando o anteriormente referido e os objetivos de estágio delineados, realizámos 

uma pesquisa bibliográfica com base em evidência científica recente, para aprofundar 

conhecimentos referentes à temática, realizando uma formação intitulada de “Método 

Canguru” (APÊNDICE VII) de modo a promover a adoção do Método Canguru para a promoção 

de cuidados centrados no desenvolvimento em UCIN. 

Procurando cimentar e aprofundar os conhecimentos referentes à investigação na prática 

de cuidados para o desenvolvimento Integrativo neonatal e mais especificamente no âmbito dos 

cuidados paliativos, área pela qual nutrimos interesse, foi possível participar num webinar 

intitulado “A Prática Baseada em Evidência: Cuidados Paliativos Neonatais”, cujo certificado se 

encontra em anexo (ANEXO I). E ainda, direcionado à mesma temática, procurando 

complementar, cimentar o conhecimento desenvolvido ao longo do percurso formativo e 

compreendendo o contributo dos cuidados paliativos na prestação de cuidados de qualidade, 

surgiu ainda a oportunidade de realizar uma formação na nossa entidade patronal intitulada 

“Introdução aos cuidados paliativos” cujo certificado se encontra em anexo (ANEXO II). 

Concluímos deste modo, que este contexto de estágio resultou em desenvolvimento de 

competências especializadas à criança em situação de especial complexidade, uma vez que o 

contacto com uma realidade que se mostrou ser diferente da nossa, mas num contexto 

semelhante conduz sempre a uma introspeção, assente numa reflexão sobre a nossa prática 
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profissional em confronto com a prática do EEESIP, sendo atingidos os objetivos estabelecidos 

para o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

fev-22 | Página 48 

Promover o Brincar Terapêutico em Procedimentos Dolorosos realizados à Criança na Primeira Infância – Brincar 
para a Dor Afastar – O papel do Enfermeiro EESIP  

 
 

 

3. PROJETO DE INTERVENÇÃO “BRINCAR PARA A DOR AFASTAR”  

 

Reconhecendo a metodologia de projeto, enquanto vetor de aquisição de capacidades e 

competências, essenciais à nossa formação enquanto futuros enfermeiros especialistas e 

mestres em enfermagem, o presente PI surge integrado no âmbito curricular do Estágio I e 

Estágio Final. 

O objetivo principal do PI, assenta na resolução de problemas, convergindo a teoria e a 

prática, estratificado na conceptualização da metodologia de projeto, diagnóstico da situação, 

definição de objetivos, planeamento, execução, avaliação e a divulgação (Ruivo, Ferrito, & 

Nunes, 2010). 

A metodologia de projeto, compreende uma atividade intencional através de um trabalho 

com autenticidade, iniciativa e autonomia nas diferentes fases que o compõem, constando de 

problemáticas e tarefas complexas e no qual se prossupõe um caráter faseado e prolongado 

(Ruivo et al., 2010). 

Considerando a linha de investigação em enfermagem: Segurança e Qualidade de vida, foi 

identificada uma problemática de interesse, valorizando os diferentes contributos e 

oportunidades de aprendizagem decorrentes da concretização dos estágios para a 

operacionalização do projeto. 

No Estágio I, a reflexão sobre o papel do EEESIP no controlo da dor da criança, revestiu-se 

de enorme importância, através da compreensão dos obstáculos à prática de intervenções não-

farmacológicas, mas também da necessidade de desenvolver estratégias para a sensibilização 

do Brincar enquanto forma de controlo da dor e comunicação basilar pela criança.  

O Estágio Final, sendo este o maior período de contacto clínico no âmbito da especialidade 

e decorrendo em três contextos muito distintos mas substancialmente ligados pelos cuidados à 

criança, integrou o maior desenvolvimento de atividades relacionadas com a problemática, 

importa compreender a aplicabilidade transversal do projeto consagrando contributos 

significativos em contexto específico de Internamento de Pediatria e Urgência Pediátrica mas 

também as atividades desenvolvidas na sua adaptação ao contexto de UCIN. 
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Considerando a dor como um sinal vital que carece de atenção privilegiada, foi selecionada 

esta temática como área de interesse, ressalvando-se a necessidade de uma maior 

sensibilização, investigação e formação dos profissionais, baseada num conhecimento real dos 

danos causados pela dor/procedimentos dolorosos na criança na primeira infância, de forma a 

prevenir e minimizar o impacto dos mesmos através do brincar terapêutico, fomentando a 

confiança nos profissionais de saúde, maximizando os ganhos em saúde da criança ao longo de 

toda a sua vida. 

Destacando-se deste modo, como foco de atenção primária a otimização de uma resposta 

na prestação de cuidados à criança na primeira infância, respetivamente na prevenção da dor 

através da promoção de intervenções não-farmacológicas, nomeadamente o brincar 

terapêutico, a quando a realização de procedimentos dolorosos. 

Ao longo deste capítulo, serão descritas e analisadas as etapas do trabalho de projeto 

desenvolvido. 

 

 

3.1. DIAGONÓSTICO DA SITUAÇÃO 

Nesta etapa da metodologia de projeto, pretende-se realizar a caraterização da 

problemática identificada sobre a qual se pretende atuar (Ruivo et al., 2010). 

A dor pediátrica emergiu desde o início do nosso percurso formativo como área de 

interesse, a observação atenta dos contextos de estágio permitiu-nos compreender as práticas 

de enfermagem referentes ao controlo da dor da criança/jovem nos diferentes serviços, assim 

como a sensibilidade à temática.  

 A análise empírica, resultante de conversas informais com os elementos-chave do serviço, 

nomeadamente os enfermeiros gestores, enfermeiros perceptores e respetiva equipa de 

enfermagem, não existindo um roteiro pré-estabelecido, sendo apenas colocadas questões em 

reunião informal, e no decorrer da conversa foram compreendidas as necessidades existentes. 

O problema identificado centrou-se na diminuição/ausência da utilização de intervenções 

não-farmacológicas na gestão da dor da criança submetida a procedimentos dolorosos, se por 

um lado se compreendeu a temática como pertinente para as equipas de enfermagem dos 

contextos de estágio, por outro, emergiu a necessidade de estratégias fomentadoras da 
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promoção do brincar terapêutico. Salientando-se ainda, para o contexto SIP e o contexto SUP, 

estratégias minimizadoras do impacto psicoemocional da dor em contexto pré-operatório, e 

para o contexto UCIN, a necessidade de promoção do método canguru. 

Reconhecendo as consequências nefastas da dor não tratada  e a necessidade ética e clínica 

imperativa na abordagem do controlo da dor durante os procedimentos invasivos realizados à 

criança, é inequívoca a possibilidade de tratá-la com segurança baseando a prática em evidência 

científica atualizada (Direção-Geral da Saúde, 2012a). E que o Programa Nacional de Controlo 

da Dor (PNCD), aprovado por despacho da Ministra da Saúde, de 8 de maio de 2008, previa, nas 

suas estratégias de intervenção, a criação e divulgação de orientações técnicas junto dos 

profissionais de saúde e a implementação de programas eficientes de controlo da dor, com o 

objetivo da melhoria efetiva da qualidade de vida dos doentes com dor (Direção-Geral da Saúde, 

2012a; p.3). 

A justificação da escolha do tema, torna-se, portanto, evidente pelo resultado da análise e 

da identificação do problema, emergindo a necessidade de intervenção nos diferentes contextos 

de estágio. 

Sendo o enfermeiro detentor do contato privilegiado com a criança e se apresentar como 

o prestador de cuidados mais frequente em contexto de cuidados de saúde e realizador da 

maioria dos procedimentos dolorosos à criança, compreendendo a utilização do brincar 

terapêutico como uma das medidas não-farmacológicas consideradas mais eficazes no controlo 

da dor durante procedimentos dolorosos, contudo insuficientemente tratada como tal, esta 

temática assume-se como uma necessidade resultando na elaboração deste projeto. 

Para o desenvolvimento e concretização deste projeto foi estabelecido o objetivo geral: 

Promover a utilização do brincar terapêutico como estratégia de gestão da dor nos 

procedimentos dolorosos à criança na primeira infância. 

Surgindo a necessidade, decorrente da complexidade inerente da problemática, de 

fragmentar o mesmo nos seguintes objetivos específicos:  

- Sensibilizar os enfermeiros prestadores de cuidados à criança na primeira infância, para a 

relevância da dimensão psicoemocional dos procedimentos dolorosos; 

- Criar e divulgar ferramentas terapêuticas “Brincar para a Dor Afastar”; 



 
 

fev-22 | Página 51 

Promover o Brincar Terapêutico em Procedimentos Dolorosos realizados à Criança na Primeira Infância – Brincar 
para a Dor Afastar – O papel do Enfermeiro EESIP  

 
-Contribuir para a utilização do brincar terapêutico em procedimentos dolorosos, na primeira 

infância; 

 

 

3.2. PLANEAMENTO DO PROJETO 

Perante a dimensão da problemática selecionada, foram definidos objetivos, adotando uma 

metodologia de projeto, nesta etapa apresenta-se seguidamente, o planeamento. 

O Planeamento de projeto, pressupõe uma etapa de estruturação do mesmo, na qual são 

definidas as atividades a desenvolver, as estratégias e meios a adotar, fazendo uma previsão aos 

recursos necessários, assim como potenciais condicionante à sua concretização (Ruivo et al., 

2010). 

Atendendo ao objetivo geral previamente estabelecido de promover a utilização do Brincar 

terapêutico como estratégia de gestão da dor, nos procedimentos dolorosos à criança na 

primeira infância e os seus objetivos específicos, foram protocoladas intervenções a 

desenvolver: 

Para melhor compreensão das atividades, estratégias e meios adotados, foram desenhadas 

tabelas para apresentação das atividades planeadas (Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4) e 

como linha temporal de realização das atividades criado um cronograma, que se pressupôs ser 

de caráter dinâmico, procedendo a reajustes ao longo do tempo em conformidade com as 

atividades previstas e a sua aplicabilidade ao longo do espaço temporal previsto com data de 

início e fim (APÊNDICE VIII). 

No decorrer do desenvolvimento do projeto, compreendendo a presença em contextos de 

estágio e o contato com EEESIP e Enfermeiros Generalistas na prestação de cuidados 

pediátricos, importa referir que foi de extremo enriquecimento, todos os contributos recebidos 

para a concretização de várias etapas de projeto. 

Carvalho (2013) citado por Ruivo (2010) refere que a escolha dos métodos de diagnóstico 

a utilizar para a recolha de informação é dependente de inúmeros fatores, nomeadamente quais 

os objetivos dessa recolha, o tipo de informação a recolher, quando é feita essa avaliação, a 
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competência do organizador e utilizador no método de recolha e ainda, dos recursos materiais, 

temporais e económicos.  

Ruivo (2010) considera que podem existir duas formas de observação, através da utilização 

de respostas a perguntas colocadas ou na observação direta de comportamentos. Para a 

concretização de um diagnóstico de situação mais completo, procedeu-se à observação de 

comportamentos no que concerne às estratégias utilizadas no controlo da dor da criança, pelos 

enfermeiros dos serviços onde se realizaram os contextos de estágio. 

A pesquisa bibliográfica consistiu ao longo de todo o projeto, um elemento muito 

importante, uma vez que através desta conseguimos fundamentar e manter as nossas práticas 

orientadas em evidência científica atualizada, pelo que o recurso a fontes de informação foi 

constante ao longo de todo o percurso. 

Deste modo, apresentam-se as atividades planeadas para a concretização dos objetivos 

previamente estabelecidos para os contextos de Estágio I e Estágio Final. 

 

Tabela 1 - Atividades Planeadas para Contexto de Estágio CEP 

Atividades Recursos humanos e materiais 

Realização de Estágio na CEP 
Responsável do projeto; Enfermeira 

Perceptora; Professora Orientadora; 

Realização de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática a desenvolver; 
Computador; Biblioteca; 

Realização de observação direta dos 

cuidados de enfermagem no controlo 

da dor da criança 

Enfermeira Supervisora; Outros 

profissionais de enfermagem; 

Reunião com Enfermeiro em funções 

de chefia, enfermeiro perceptor e 

outros profissionais de enfermagem 

Responsável do projeto; Enfermeira 

Perceptora; Professora Orientadora;                                                                            

Sala de reuniões; 
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Criação do vídeo "O sorriso de quem 

cuida de ti!" 

Responsável do projeto; Enfermeira 

Perceptora; Professora Orientadora;                                                                                                                              

Computador; Câmara; 

Divulgação do vídeo "O sorriso de 

quem cuida de ti", realizado pela 

responsável do projeto   

Responsável do projeto; 

Enfermeira gestora; Enfermeira 

Supervisora; Outros profissionais de 

enfermagem; Computador; Plataforma 

Online; 

 

 

A concretização das atividades do projeto está intimamente ligada à escolha dos meios para 

a elaboração das atividades, podendo ser utilizados diferentes meios de acordo com o objetivo 

ao qual se pretende responder (Ruivo et al., 2010). 

Decorrente da nossa prática profissional e em contexto de estágio, com o contributo da 

enfermeira perceptora, foi possível constatar que a situação pandémica por Sars-Cov-2 e a 

utilização de equipamentos de proteção suplementar, nomeadamente toucas e máscaras, 

compreendiam um maior distanciamento da criança com o enfermeiro/profissional de saúde, 

de modo a atenuar esta situação e contribuir para uma relação de confiança nos profissionais 

de saúde, propusemo-nos à elaboração de um vídeo, intitulado “O Sorriso de Quem Cuida”. 

Seguidamente, apresentam-se as atividades desenvolvidas em contexto de SIP e de SUP, 

cujo planeamento foi semelhante, uma vez que a implementação major do projeto foi projetada 

para estes contextos. 

 

Tabela 2 -Atividades Planeadas para Contexto de Estágio SIP 

Atividades Recursos humanos e materiais 

Realização de Estágio na SIP 
Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora; 
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Realização de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática a desenvolver; 
Computador; Biblioteca; 

Realização de observação direta dos 

cuidados de enfermagem no controlo 

da dor da criança 

Enfermeiro Perceptora; Outros 

profissionais de enfermagem; 

Reunião com Enfermeiro em funções 

de chefia, enfermeiro perceptor e 

outros profissionais de enfermagem 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora;                                                                           

Sala de reuniões; 

Criação da ferramenta terapêutica 

"Brincar para a Dor Afastar" - Colheita 

de Sangue (APÊNDICE I) 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora;                                                                                                                             

Computador; Câmara; 

Criação da ferramenta terapêutica 

"Brincar para a Dor Afastar" - Punção 

Venosa (APÊNDICE II) 

Criação da ferramenta terapêutica 

"Brincar para a Dor Afastar" - Circuito 

Pré-Operatório (APÊNDICE III) 

Formação "Brincar terapêutico como 

ferramenta de gestão da dor na 

preparação e realização de 

procedimentos dolorosos à criança" 

(APÊNDICE IV) 

Responsável do Projeto; 

Enfermeira gestora; Enfermeiro 

Perceptor; Outros profissionais de 

enfermagem; Computador; Plataforma 

Online; 

Divulgação das ferramentas 

terapêuticas "Brincar para a Dor 

Afastar", criadas pela responsável do 

projeto; 
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Tabela 3 - Atividades Planeadas para Contexto de Estágio SUP 

Atividades Recursos humanos e materiais 

Realização de Estágio na SUP 
Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora; 

Realização de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática a desenvolver; 
Computador; Biblioteca; 

Realização de observação direta dos 

cuidados de enfermagem no controlo 

da dor da criança 

Enfermeiro Perceptor; Outros 

profissionais de enfermagem; 

Reunião com Enfermeiro em funções 

de chefia, enfermeiro perceptor e 

outros profissionais de enfermagem 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora;                                                                            

Sala de reuniões; 

Criação da ferramenta terapêutica 

"Brincar para a Dor Afastar" – Circuito 

Pré-Operatório (APÊNDICE III) 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor, Professora Orientadora;                                                                                                                          

Computador; Câmara; 

Formação "Brincar terapêutico como 

ferramenta de gestão da dor na 

preparação e realização de 

procedimentos dolorosos nos 

procedimentos dolorosos à criança" 

(APÊNDICE V) 

Enfermeira gestora; Enfermeiro 

Perceptor; Outros profissionais de 

enfermagem; Computador; Plataforma 

Online; 

Divulgação das ferramentas 

terapêuticas "Brincar para a Dor 

Afastar" 

 

A Criação da Ferramenta Terapêutica “Brincar para a Dor Afastar”, foi segmentada em três 

etapas, planeamento, avaliação intermédia e divulgação, compreendendo a necessidade de que 

este seja um material abrangente e adequado aos vários utilitários. Segundo Ruivo (2010), para 
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compreender a viabilidade da sua concretização, é necessária uma avaliação do progresso do 

trabalho e da estratégia utilizada. (Ruivo et al., 2010). 

A Ferramenta Terapêutica “Brincar para a Dor Afastar” (APÊNDICE I; APÊNDICE II; APÊNDICE 

III), compreende 3 componentes: - “Brincar para a Dor Afastar - Colheita de sangue”, “Brincar 

para a Dor Afastar – Punção Venosa”, Brincar para a Dor Afastar - Circuito Pré-Operatório”, os 

primeiros 2 aplicáveis e transversais aos contextos de estágio SIP e SUP, sendo que o último com 

necessidade de adaptação específica. 

Outra atividade que foi desenvolvida no intuito de responder aos objetivos propostos, foi a 

realização de formação em serviço. Compreendendo que a formação em saúde, se demonstra 

uma formação diretamente ligada aos contextos, às relações profissionais e sociais, a problemas 

complexos e com a cultura organizacional, procurando dar resposta às mudanças (Serrano, 

Costa, & Costa, 2011). 

Salientou-se a adoção desta atividade em três dos contextos de estágio, a fim de facilitar o 

acesso ao conhecimento pelos enfermeiros da temática abordada, enquanto forma de 

sensibilização, estruturando um tempo para colocação de questões e debate de ideias. Nas 

formações realizadas em contexto de SIP e SUP, foi integrada a divulgação das diferentes 

ferramentas terapêuticas. As formações desenvolvidas integraram a formação interna dos 

serviços, a sua divulgação foi feita internamente, via e-mail pelos responsáveis de formação nos 

contextos de estágio, através da divulgação de um modelo institucional já pré-estabelecido (em 

contexto de SIP e SUP) e pela criação de um póster de divulgação (APÊNDICE IX). 

 

Tabela 4  - Atividades Planeadas para Contexto de Estágio UCIN 

Atividades Recursos humanos e materiais 

Realização de Estágio na UCIN 
Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora; 

Realização de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática a desenvolver; 
Computador; Biblioteca; 
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Realização de observação direta dos 

cuidados de enfermagem no controlo 

da dor do RN 

Enfermeiro Perceptor; Outros 

profissionais de enfermagem; 

Reunião com Enfermeiro em funções 

de chefia, enfermeiro perceptor e 

outros profissionais de enfermagem 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptora; Professora Orientadora;                                                                             

Sala de reuniões; 

Realização de Revisão Sistemática da 

Literatura " Método Canguru no 

Controlo da Dor em Bebés Prematuros 

Submetidos a Procedimentos 

Dolorosos" (APÊNDICE VI) 

Responsável do projeto; Enfermeiro 

Perceptor; Professora Orientadora;                                                                                                                               

Computador; Câmara; 

Formação "Método canguru" 

(APÊNDICE VII) 

 

Responsável do projeto; Enfermeira 

gestora; Enfermeiro Perceptor; Outros 

profissionais de enfermagem; 

Computador; Plataforma Online; 

 

A última atividade planeada em contexto de estágio, integra o elemento avaliativo do 

Estágio Final e insere-se no plano de investigação. A revisão sistemática da literatura (APÊNDICE 

VI), permite um conhecimento concetual e teórico, promovendo o treino de competências de 

investigação e através da análise e síntese da documentação obtida, resulta numa contribuição 

para a melhoria de cuidados.  

 

 

3.3. EXECUÇÃO 

Esta etapa diz respeito à resposta aos objetivos propostos através da concretização das 

atividades planeadas. 
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Segundo Nogueira (2005), citado por Ruivo (2010), a execução do projeto é uma etapa de 

supra importância uma vez que ocorre a diferenciação entre o que foi projetado mentalmente 

e aquilo que foi realmente construído, sendo que nesta fase os participantes são confrontados 

com problemas a resolver, o que no decorrer da sua resolução potência a aquisição de 

competências. 

Em seguida descreve-se o processo na execução das várias atividades definidas: 

A criação do vídeo “O sorriso de quem cuida”, cujo intuito era captar todos os profissionais 

intervenientes na CEP, no ato de tirar a máscara e sorrir, para posterior projeção na sala de 

espera, onde as crianças aguardam pela sua consulta.  

Porém, por ser um serviço com alguma rotatividade da equipa em conformidade com as 

consultas previstas, não foi possível realizar a colheita de todos os intervenientes, sendo que em 

conversa com a enfermeira em função de chefia e enfermeira perceptora, foi decidido que esta 

colheita seria feita internamente e aquando da sua conclusão bem como a autorização da sua 

projeção, seria terminado pela responsável de projeto. Contudo foi possível começar a sua 

produção e apresentar um esboço aos profissionais da CEP, previamente ao fim do estágio. Não 

se apresenta a materialização deste conteúdo por questões de proteção de dados. 

A criação e divulgação da ferramenta terapêutica “Brincar para a Dor Afastar”: Produção e 

divulgação da ferramenta terapêutica “Brincar para a dor afastar”, consistiu numa fase inicial 

numa proposta apresentada à equipa de enfermagem para que a mesma pudesse dar o seu 

contributo nos materiais a construir, realizando-se uma avaliação contínua ao longo do seu 

desenvolvimento, para que posteriormente aquando da sua implementação este fosse um 

material abrangente e adequado aos vários utilitários. 

A ferramenta terapêutica “Brincar para a Dor Afastar” , divide-se em três materiais 

diferentes, distinguindo-se em “Brincar para a Dor Afastar – Colheita de Sangue” (APÊNDICE I) , 

“Brincar para a Dor Afastar – Punção Venosa” (APÊNDICE II), “Brincar para a Dor Afastar – 

Circuito Pré-Operatório” (APÊNDICE III) consistindo em três vídeos interativos, sendo a sua 

utilização proposta para crianças na primeira infância, resultando na projeção de um material 

interativo em formato de vídeo, de linguagem simples, que irá permitir que a criança reconheça 

as várias etapas do procedimento invasivo, desdramatizando a situação vivenciada, reduzindo o 

medo e ansiedade e por consequência, reduzindo a relevância psicoemocional e a dor da 

criança. 
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Esta ferramenta, pretende ser um auxiliar na preparação e realização de procedimentos 

dolorosos à criança na primeira infância.  

A ferramenta “Brincar para a Dor Afastar – Circuito Pré-Operatório” (APÊNDICE III), 

apresenta caraterísticas específicas, uma vez que mantendo os mesmos objetivos, a sua 

aplicação ocorre durante a preparação pré-operatória da criança, deste modo, é realizada a 

apresentação da preparação pré-operatória numa linguagem simples, através de um conteúdo 

dinâmico e interativo. 

Deste modo, indo de encontro ao estipulado pela DGS (2012), realizando a preparação da 

criança, facilitando uma expectativa realista, através do fornecimento de informações sobre o 

procedimento e as sensações sensoriais que o acompanham e ainda, realização de uma 

modelação, proporcionando a observação numa linguagem adaptada. Foi ainda sugerida a 

utilização de materiais reais para explicação e manipulação, durante a visualização do vídeo por 

parte da criança, permitindo que esta realiza-se o paralelismo.(Direção-Geral da Saúde, 2012a) 

Para a colheita de imagens estruturais físicas do hospital, emergiu a necessidade de solicitar 

parecer ao Conselho de Ética e ao Conselho de administração (APÊNDICE X), não existindo uma 

resposta em tempo útil para a concretização da implementação da atividade. 

A realização das formações "Brincar terapêutico como ferramenta de gestão da dor na 

preparação e realização de procedimentos dolorosos nos procedimentos dolorosos à criança" 

(APÊNDICE IV e APÊNDICE V), pretenderam nos seus conteúdos responder ao objetivo geral do 

projeto, através da promoção de conhecimento acerca da temática trabalhada e sensibilizar os 

enfermeiros para a relevância da dimensão psicoemocional dos procedimentos dolorosos. O 

método de exposição utilizado foi a apresentação de diapositivos, através de plataforma online, 

permitindo pelo menos 50% da equipa presente. 

A realização da formação "Método Canguru" (APÊNDICE VII), pretendeu através da 

promoção de conhecimento acerca da temática trabalhada, sensibilizar os enfermeiros para a 

relevância dos cuidados centrados no desenvolvimento e da importância da realização do 

método canguru para os RN. O método de exposição utilizado foi a apresentação de diapositivos, 

através de plataforma online permitindo pelos menos 50% da equipa presente. 
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3.4. AVALIAÇÃO  

 

A Avaliação de um projeto, pretende através de um processo dinâmico e rigoroso, verificar 

se os objetivos previamente estabelecidos foram concretizados. Esta deve conduzir à análise da 

situação, facilitando uma constante restruturação/adequação dos objetivos, da ação, dos meios 

selecionados e da forma de análise dos resultados obtidos, fornecendo deste modo, elementos 

que visem continuamente a melhoria da coerência, da eficiência e da eficácia (Ruivo et al., 2010). 

Compreendendo que concomitantemente à etapa de execução, deve ser realizada uma 

avaliação intermédia para a reflexão sobre o percurso desenvolvido (Ruivo et al., 2010). 

Reconhecendo que a implementação deste projeto, não foi possível de operacionalizar na sua 

totalidade, pelos constrangimentos relacionados com recursos humanos e técnicos relativos ao 

conselho de administração e comissão de ética para a criação de uma parte da ferramenta 

“Brincar para a Dor Afastar”.  

Pelo supracitado, realizamos uma avaliação intermédia que nos permite uma reflexão 

sobre as atividades que foram possíveis desenvolver. Compreendendo o objetivo geral de 

promover a utilização do brincar terapêutico como ferramenta de gestão de dor nos 

procedimentos dolorosos à criança na primeira infância, reconhecemos que existiu por parte 

das equipas uma enorme colaboração e a adesão às sessões de formação, sendo sempre 

superior a 50%, o que julgamos ser muito satisfatório, atendendo às condicionantes temporais 

e estruturais no decorrer dos estágios, através da adesão e do tempo seguinte de debate 

compreendemos que foi favorecida a sensibilização dos elementos  presentes para a relevância 

psicoemocional da dor e ainda para a importância do brincar terapêutico.  

A contribuição proveniente das conversas informais, mas também na parte de debate 

promovida após a sessão de formação, conduziu à construção de um material adequado às 

necessidades e enriquecido pelo contributo da experiência dos profissionais presentes, o que se 

traduziu numa melhoria da ferramenta apresentada.  

Sendo este projeto de caráter dinâmico e de continuidade, a sua finalização encontra-se 

prevista, prevendo-se posteriormente uma avaliação final global. Deste modo, pressupomos 

que através das atividades realizadas se contribuiu para mudança de comportamentos na 

utilização do brincar terapêutico em procedimentos dolorosos, na primeira infância, 

promovendo uma melhoria nos cuidados prestados à criança.  
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4. ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE AS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

 
O percurso formativo desenvolvido pela concretização da prática clínica nos diferentes 

contextos de estágio, a aquisição e consolidação de conhecimentos, o contato com a prestação 

de cuidados do EEESIP e a possibilidade de um olhar crítico e reflexivo, permitiu o 

desenvolvimento de competências comuns e específicas do EEESIP, assim como competências 

de mestre. 

A existência de diferentes tipos de saberes pela enfermagem e a sua resposta, sustentada 

pelos vários paradigmas, nas relações comportamentais, desenvolvem no enfermeiro diferentes 

competências, sejam estas cognitivas, afetivas, estéticas ou reflexivas (Serrano et al., 2011).  

Denote-se que o desenvolvimento de competências é potenciado pela capacidade de 

reflexão no processo de cuidar, pela resolução de problemas e transformação do conhecimento 

para a melhoria dos cuidados (Serrano et al., 2011). 

Neste capítulo pretende explanar-se, através de uma reflexão crítica e fundamentada das 

oportunidades de aprendizagem e de prática clínica ao longo do percurso, as competências de 

mestre, as competências comuns e específicas do EEESIP desenvolvidas.  

 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA  

As competências comuns do Enfermeiro Especialista “envolvem as dimensões da educação 

dos clientes e dos pares, de orientação, aconselhamento, liderança, incluindo a 

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

que permita avançar e melhorar de forma contínua a prática da enfermagem (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019).  
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Estas competências, distinguem-se em quatro domínios, sendo estes: - Responsabilidade 

profissional, ética e legal; -Melhoria contínua da qualidade; - Gestão dos cuidados; - 

Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p.4744). 

Em seguida, são descritos os vários domínios de competências comuns do enfermeiro 

especialista, sendo realizada uma reflexão sobre a sua apreensão e desenvolvimento, ao longo 

do percurso formativo. 

 

 

4.1.1. Domínio da Responsabilidade profissional, ética e legal  

A profissão de enfermagem, alberga desde a formação, a necessidade de compreender a 

responsabilidade no exercer da mesma, bem como os valores éticos e legais intrínsecos à sua 

prática.  

O reconhecimento dos pilares da disciplina foi realizado ao longo do nosso percurso 

formativo, culminando o seu aprofundamento através da matéria lecionada na unidade 

curricular “Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem” no Curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação. 

O enfermeiro especialista, deve ser detentor de conhecimentos no domínio ético-

deontológico que na sua prática permitam uma avaliação sistémica promotora da melhoria, 

tendo sempre por referência as preferências do cliente (Ordem dos Enfermeiros, 2019).  

De forma, a exercer uma prática segura, profissional e ética, está inerente à tomada de 

decisão o pensamento ético-deontológico (Ordem dos Enfermeiros, 2019). Esta prática, rege-se 

segundo o código deontológico dos enfermeiros e pelo Regulamento de Exercício Profissional 

dos Enfermeiros (REPE) em conformidade com as leis vigentes. 

No código deontológico dos enfermeiros, salvaguarda-se na prática de enfermagem, a 

preocupação pela defesa da liberdade e a dignidade da pessoa humana e do enfermeiro, num 

exercício norteado por valores como a igualdade, a liberdade responsável, procurando sempre 

a verdade e justiça, mantendo uma atitude altruísta e solidária, visando sempre a excelência do 

exercício, procurando sempre o aperfeiçoamento profissional e a competência, assumindo o seu 

papel na sociedade e respeitando os direitos humanos (Ordem dos Enfermeiros, 2015b). 
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A consciência racional e a livre vontade são intrínsecas ao “ser pessoa”, conferindo-lhe uma 

dignidade absoluta (Ordem dos Enfermeiros, 2015a). 

O Enfermeiro, que presta cuidados à criança/jovem, deve reconhecer que a imaturidade 

inerente à faixa etária, resulta inequivocamente na vulnerabilidade relativa à salvaguarda dos 

seus direitos, pelo que na sua prática, deve proteger e defender a criança/jovem, assegurando 

que lhe sejam garantidos os seus direitos. 

Ao longo do nosso percurso formativo na prática clínica, procuramos sempre desempenhar 

um exercício seguro, profissional e ético, tendo por base o REPE e o Código Deontológico do 

Enfermeiro. 

Sendo o nosso alvo de cuidados a criança/jovem e família, procurámos compreender as 

crenças, costumes e valores que norteavam as díades, de forma a estabelecer uma relação de 

respeito e de valorização das suas vontades, obstante de julgamentos, visando uma prática 

integrativa e partilhada dos cuidados, através do modelo de parceria de cuidados, 

compreendendo a natural dependência da criança na sua autonomia, mas reconhecendo-a 

como pessoa e negociando os cuidados. Existindo sempre a salvaguarda da privacidade da díade 

e a confidencialidade das informações partilhadas. 

No que concerne à hospitalização, o IAC (2009) emitiu a carta da criança hospitalizada, onde 

explana os seus direitos. Ao longo da nossa prática, visámos não só respeitar os princípios 

enunciados pelo documento como também adotar estratégias da sua promoção. 

A temática da dor, na qual se sustenta o nosso projeto, emerge como pertinente no que 

respeita à dignidade humana, pelo desenvolvimento de estratégias que visem práticas 

sustentadas na valorização da vida e da qualidade de vida, mas também, na salvaguarda dos 

direitos da criança, nomeadamente o direito a brincar.  

 

 

4.1.2. Domínio da melhoria contínua da qualidade (B); 

A qualidade em saúde assume-se como uma tarefa multiprofissional e cuja aplicação advém 

de um contexto local (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 
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A ordem dos enfermeiros, divulga através dos seus Padrões de Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem e de guias orientadores de boas práticas de cuidados de enfermagem, o alicerce 

para a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade, com base em evidencia empírica, 

visando a melhoria contínua do exercício profissional dos enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros, 

2017). 

A gestão de risco, assumiu-se ao longo de todo o percurso como uma responsabilidade, 

procurando sempre atuar com vista à prevenção de riscos ambientais, nomeadamente na 

adoção de medidas de proteção individual, o controlo do ambiente da prestação de cuidados, 

assegurando um ambiente seguro quer na manipulação de terapêutica como também na sua 

organização para a redução de riscos de acidentes. Procurámos sempre ter um olhar atento 

perante as condições de segurança da criança/família, na presença de bebés, se o transporte 

era realizado de forma adequada, nomeadamente aquando da alta dos serviços, se os pais 

garantiam a segurança através de barreiras físicas nas camas, entre outros. 

A prestação de cuidados especializados na área de especialidade de enfermagem de saúde 

da criança e do jovem, é dotada de enorme complexidade pelo que o reconhecimento da 

qualidade das mesmas é reportado à relação entre a práxis e os axiomas que a sustentam, 

nomeadamente pela integração e parceria de cuidados com os pais/pessoa significativa, a 

valorização do núcleo familiar e contextos sociais da criança enquanto promotora do seu 

desenvolvimento e influência no crescimento e bem-estar (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

No decorrer dos estágios, sustentámos a nossa prática nos padrões de qualidade 

anteriormente referidos, procurando desempenhar um papel dinamizador na melhoria contínua 

da qualidade, utilizando estratégias que promovessem a adoção do brincar terapêutico nos 

diferentes contextos de estágio, reconhecendo os seus benefícios não apenas no controlo da 

dor mas também, na promoção de um ambiente terapêutico, na humanização dos cuidados e 

no favorecimento de uma relação de segurança e confiança da criança com os profissionais de 

saúde, sendo estes fatores facilitadores da adoção futura de comportamentos promotores de 

saúde pela criança/família. 

A preocupação com a promoção de práticas de qualidade, salientou-se também no 

contexto de estágio em UCIN, onde preconizámos facilitar a adoção de cuidados centrados no 

desenvolvimento, salvaguardando as características específicas dos RN e os benefícios inerentes 

a este modelo de cuidados, promovendo a adoção do método canguru como estratégia.  
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A participação em ações de formação no decorrer do curso, também permitiu adquirir 

novos conhecimentos, reconhecendo o seu contributo para uma constante atualização e 

melhoria da prática clínica. 

 

4.1.3. Domínio da Gestão dos cuidados (C);  

O domínio da competência do Enfermeiro Especialista (EE), na gestação dos cuidados, diz 

respeito à gestão dos cuidados de enfermagem, de forma a que exista a otimização da resposta 

da sua equipa e uma correta articulação com a equipa de saúde e ainda adotando 

comportamentos de liderança, gerindo os recursos de forma a garantir a qualidade dos cuidados 

prestados em função das situações e contextos (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

A segurança dos clientes assume-se como fundamental para a qualidade da prestação de 

cuidados de Enfermagem, através de uma correta gestão de risco na prática diária, o EE garante 

um ambiente de cuidados seguro.  

A integração desta competência comum do EE, assumiu especial relevância dado o 

contexto pandémico por SARS-COV 2, no decorrer dos estágios, uma vez que se evidenciou a 

necessidade da utilização de medidas corretas de controlo de infeção, mas também a gestão 

dos cuidados de forma a garantir a nossa própria segurança, da criança/família e dos outros 

utilizadores do espaço. 

A competência do EE, na gestão de cuidados, no que concerne à articulação com outras 

equipas e na gestão de recursos, foi possível de desenvolver no âmbito da CEP, onde se realiza 

a consulta em conjunto com o pediatra, existindo por vezes a necessidade de recorrer a outros 

profissionais. Destaca-se uma situação vivenciada, na presença de uma família, cuja língua 

materna não era portuguesa e com alguma dificuldade em compreender outras línguas 

dominadas pelos intervenientes na consulta, perspetivando um défice na adoção de 

comportamentos de saúde por barreira linguística, foi realizado um contacto com assistente 

social e centro de saúde, de forma a garantir um correto seguimento desta criança/família.  

E ainda em contexto de SIP, uma situação de criança diagnosticada com Diabetes Mellitus, 

a existência de um enfermeiro de referência que assegura a articulação com os diferentes 

recursos, nomeadamente nutricionista, consulta de diabetologia, farmácia. Assegurando ainda 
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a concretização dos ensinos para a alta e a aquisição de competências pela criança e/ou familiar 

significativo.  

O contributo pelo contacto com enfermeiros que assumiam a gestão do turno na ausência 

da enfermeira gestora, resultou na compreensão deste domínio de competência, decorrente da 

complexidade dos serviços onde decorreram os estágios, foi possível observar e participar na 

gestão de recursos de forma a garantir os cuidados prestados. Nomeadamente, estabelecendo 

contacto com o aprovisionamento, o serviço de nutrição, fazendo o levantamento de material 

em falta, compreendendo os recursos materiais e humanos na prestação de cuidados nos 

diferentes contextos.    

Concluímos que o domínio desta competência, avoca enorme sentido de responsabilidade 

e um elevado grau de complexidade, sendo o resultado de um bom domínio desta competência 

traduzido na qualidade de cuidados existente. 

 

 

4.1.4. Domínio Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D) 

Uma práxis clínica especializada, é norteada por um pensamento crítico e inovador, 

compreendendo a necessidade de uma constante atualização do conhecimento de forma a 

acompanhar o progresso científico, bem como a sua adaptação aos diferentes contextos da 

prática clínica. 

As “características individuais de personalidade, motivação, imprevisibilidade, 

individualidade e pessoalidade, o modo como cada enfermeiro efetua o seu desempenho 

profissional” (Serrano, pg.23), são determinantes no desenvolvimento de competências, uma 

vez que no mesmo contexto, diferentes pessoas podem apreender diferentes conhecimentos.  

Ao longo do nosso percurso formativo, foi possível a consolidação de conhecimentos, 

através da ponte entre a teoria e a prática, o contributo para o nosso construto enquanto pessoa 

e profissional de enfermagem e EE, foi amplo. Foram inúmeras as oportunidades de 

desenvolvimento de conhecimento, tendo o seu início na componente teórica deste curso e 

através da convergência com a componente prática, culminando no desenvolvimento de 

diferentes competências. 
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Os diferentes contextos permitiram um olhar vasto das realidades de prestação de 

cuidados em EEESIP, assim como o contacto e a experiência de prestação de cuidados a 

crianças/famílias com diferentes contextos e etapas do ciclo de vida. Assumimos que cada 

oportunidade foi promotora do nosso crescimento e maturação. 

Salienta-se a oportunidade de realizar um estágio numa unidade de cuidados intensivos 

neonatais, tal como é parte da nossa experiência profissional, o confronto com outros métodos 

de realizar as mesmas intervenções conduziu à introspeção da nossa prática bem como à 

potenciação da melhoria dos cuidados prestados, pelo desenvolvimento do nosso 

autoconhecimento e assertividade.  

A qualidade dos cuidados de enfermagem, está intrinsecamente ligada ao conhecimento e 

desenvolvimento profissional, sendo essencial um constante investimento e atualização, 

alicerçando a prática em padrões de conhecimento sólidos, para uma práxis com ganhos em 

saúde.  

Resultando num contributo na adoção de um papel dinamizador de processos de 

aprendizagem e investigação, reconhecemos, o enriquecimento científico proveniente da 

componente teórica do curso, trabalhos académicos realizados, pesquisa bibliográfica, 

realização de formação e pela integração dos conceitos intrínsecos à realização de um estudo 

de caso e projeto de intervenção em enfermagem.  

 

 

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

EM SAÚDE INFANTIL E PEDIÁTRICA  

A prática de enfermagem especializada em saúde infantil e pediátrica é regulamentada pelo 

enquadramento das competências comuns do enfermeiro especialista, na prestação de 

cuidados avançados na área de saúde infantil e pediátrica. Especificas  

Visando alcançar o potencial máximo de saúde da criança/jovem com a família, ao longo de 

todo o seu contexto de vida, o EEESIP desenvolve uma prestação de cuidados com elevado nível 

de segurança e competência, salvaguardando na sua prática a integração e parceria de cuidados 



 
 

fev-22 | Página 68 

Promover o Brincar Terapêutico em Procedimentos Dolorosos realizados à Criança na Primeira Infância – Brincar 
para a Dor Afastar – O papel do Enfermeiro EESIP  

 
com a criança/jovem e família/pessoa significativa, adotando um modelo de cuidados centrado 

na família (Ordem dos Enfermeiros, 2017).  

O exercício do EEESIP, é regulado por competências específicas designadamente: assistir a 

criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; cuidar da criança/jovem e família 

nas situações de especial complexidade; prestação de cuidados específicos em resposta às 

necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem.  

A elevada especificidade da prestação de cuidados pelo EEESIP, está escrutinada em 

critérios que compõem subunidades das competências anteriormente referenciadas. 

Para o desenvolvimento de competências avançadas para a intervenção especializada, 

tivemos ao longo deste percurso formativo, enquanto referência, o escrutínio das competências 

anteriormente referidas, compreendendo que é através desta premissa que os cuidados 

atingem o grau de excelência.  

Aquando da reflexão sobre os diferentes contextos de estágio, já foram expostas e descritas 

de forma extensa e pormenorizada parte das competências específicas desenvolvidas, pelo que 

neste subcapítulo, se considerou pertinente uma abordagem global das mesmas e a referência 

a situações de relevo. 

 

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

 

Os diferentes contextos de estágio, compreenderam na sua totalidade, a presença desta 

competência, uma vez que se assume como um objetivo na prática do EEESIP.  

Considerando a adoção de uma prestação de cuidados em parceria, através da integração 

e negociação com a criança e pais/família significativa no seu plano de saúde, assumindo o papel 

de agente facilitador na adoção de comportamentos de saúde. 

O contacto com diferentes crenças e capacidades parentais, complementou o nosso 

processo de aprendizagem. A comunicação, foi um elemento ao qual prestamos especial 

atenção, nomeadamente a partir do desenvolvimento do nosso PI, que pretende facilitar a 

comunicação com a criança na primeira infância, através da sua capacidade inata para brincar. 

A visão holística da criança, assim como o reconhecimento da estrutura e do contexto de 

sistema familiar, permitiram compreender as suas redes de apoio e o estabelecimento de um 
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plano de saúde integrativo das suas características individuais, adotando os recursos necessários 

para uma resposta adequada, potenciando os seus comportamentos de saúde. 

Destaca-se para o desenvolvimento desta competência, as situações de crianças com 

diagnóstico de Diabetes Mellitus, nas quais tivemos a possibilidade de intervir, potenciando o 

conhecimento e desenvolvimento de competências da díade, favorecendo a sua autonomia na 

gestão do seu processo de saúde/doença. Nestes contextos, salvaguarda-se um adequado 

suporte a nível de recursos comunitários da criança/jovem e família, sendo por vezes necessário 

estabelecer o contacto com a saúde escolar. 

Reconhecendo sempre que o contacto com a díade, oferece uma oportunidade para 

potenciar o seu desenvolvimento e a vinculação da parentalidade. Salienta-se no 

desenvolvimento desta competência, a participação nos cuidados à criança/jovem que recorre 

ao serviço de urgência, nomeadamente lactentes com diagnóstico de infeção urinária, sendo 

possível num breve contacto compreender que a sua origem pode estar em comportamentos 

incorretos na higiene do períneo e no défice de aporte hídrico.  

A insegurança parental, decorrente de alguma iliteracia em saúde também foi uma situação 

recorrente no contexto SUP, denota-se que por desconhecimento de sinais de alarme, 

insegurança na adoção de medidas terapêuticas ou serviços de saúde primária, se dirigiam ao 

serviço de urgência, representando uma necessidade no desenvolvimento desta criança/jovem 

e família, a potenciação de conhecimentos relativos à saúde e segurança. 

Ao longo do nosso percurso também compreendemos as necessidades relativas à saúde 

mental das nossas crianças/jovens, uma vez que foi alarmante o número de crianças/jovens que 

se dirigem ao SUP. Compreender as evidências fisiológicas e emocionais deste mal-estar 

psíquico, mas também estabelecer uma correta comunicação com a díade, assumiu particular 

relevância, realizando o encaminhamento destas crianças para cuidados especializados de 

outros profissionais. Compreendendo, a constante necessidade da criança de aguardar no SUP, 

pernoitar, antes de ser encaminhado para um hospital de referência, durante a sua 

permanência, procurávamos estabelecer uma relação de confiança e sensibilizar os 

pais/familiares significativos para a prevenção de outros comportamentos, cujas consequências 

podem ser irreversíveis.  

 

Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade 

 

A intervenção do EEESIP, junto da criança/jovem e família em situação de especial 

complexidade, carece da uma grande capacidade de adaptação do profissional, sendo que 
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precisa de recorrer a diferentes abordagens e terapias para oferecer à díade uma resposta 

adequada às suas necessidades. 

A nossa prática profissional e a realização do estágio em UCIN, permitiram um bom domínio 

de conhecimentos e habilidades no que concerne à identificação de situações de instabilidade, 

permitindo uma resposta pronta e antecipatória.  

Nomeadamente, na prestação de cuidados ao RN prematuro, por exemplo na identificação 

de uma situação de desaceleração da frequência cardíaca, realizando um estímulo sensorial que 

na maioria das vezes é suficiente para reverter a situação, ou através da colocação de uma fonte 

de oxigénio ou do aumento da quantidade de oxigénio, fornecido através de dispositivo médico 

na presença de um episódio de descida de saturação periférica de oxigénio. Realizando sempre 

primariamente uma observação do RN, de forma a eliminar a possibilidade desta instabilidade 

ser resultante de um mau posicionamento, uma obstrução da via aérea, uma lesão, entre outros 

fatores intrínsecos ou extrínsecos.  

Reconhecer a dor na criança/jovem pode ser desafiante, uma vez que, esta nem sempre é 

capaz de a verbalizar. Ao longo da nossa prática formativa e desenvolvimento do PI, procurámos 

alargar os nossos conhecimentos para o reconhecimento da dor na criança, nas diferentes faixas 

etárias, valorizando sempre as queixas da criança ou informação parental para a caracterização 

da dor e adotando estratégias para o seu controlo, otimizando a resposta farmacológica e dando 

especial ênfase às medidas não-farmacológicas, nomeadamente através do PI. 

O cuidar holístico, integrou a nossa prática de cuidados, pelo que na promoção do bem-

estar da criança foram sempre valorizadas as várias dimensões que a constituem, 

nomeadamente, o bem-estar físico, psicossocial e espiritual, procurando compreender os 

diferentes contextos onde a criança cresce e se desenvolve, de forma a oferecer uma resposta 

o mais abrangente possível e favorecedora do seu bem-estar absoluto.  

Como anteriormente referido, no decorrer da nossa prática, existiu a possibilidade de 

prestar cuidados a uma jovem em final de vida, acompanhada pela mãe no decorrer do 

internamento, ao longo da nossa prática tentámos adotar uma postura que permitisse uma 

relação terapêutica, foram também estabelecidos contactos com a equipa de cuidados 

paliativos do hospital e psicóloga, de forma a garantir um adequado suporte. 

O contacto com crianças portadoras de doença crónica também foi uma realidade ao longo 

do nosso percurso, sendo transversal aos diferentes contextos, no geral, compreendemos que 
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estas famílias, já se encontravam adaptadas à doença e deficiência/incapacidade resultante, 

sendo que o nosso papel era de reconhecer as necessidades eminentes quando estas recorriam 

ao serviço de urgência,  na CEP, compreender se o suporte que detinham era o adequado e vigiar 

o estado de saúde e no internamento de pediatria, assegurar o descanso do cuidador e realizar 

os tratamentos necessários.  

 

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

da criança e do jovem  

 

A prestação de cuidados do EEESIP, deve sempre ser adequada ao nível de desenvolvimento 

e etapa do ciclo de vida da criança/jovem que beneficia dos seus cuidados.  

Pelo que, durante todos os estágios, atuámos como elementos promotores do crescimento 

e desenvolvimento infantil. Nos diferentes contactos, a avaliação do crescimento e 

desenvolvimento da criança/jovem era feita de forma quase instintiva, uma vez que ao fazermos 

esta avaliação em contexto hospitalar, estamos a despistar sinais de alarme que podem 

modificar as nossas intervenções.  

A utilização de escalas e o registo dos dados em suporte informático e boletim de saúde 

infantil e juvenil, foi uma prática regular no contexto de consulta, assim como realizar ensinos 

aos pais/familiares significativos de acordo com a etapa de desenvolvimento do seu filho.  

A realização de um EC, permitiu consolidar alguns conhecimentos relativos à avaliação 

completa do crescimento e desenvolvimento infantil e ainda no que diz respeito à avaliação do 

desenvolvimento da parentalidade. 

Na UCIN, foi possível realizar uma formação que permitisse retomar em segurança a prática 

do método canguru, que como anteriormente descrito, irá beneficiar o desenvolvimento da 

parentalidade, da vinculação e do contacto RN/Pais, assim como, potenciar a integração dos pais 

nos cuidados.  

A promoção da amamentação, é uma prática recorrente na nossa realidade profissional. 

Em contexto de estágio, esta prática, foi mais evidente no internamento de pediatria, uma vez 

que a existência de lactentes ainda amamentados, incube no profissional a missão de favorecer 
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essa prática no contexto hospitalar, transmitindo segurança e adotando estratégias no ambiente 

que permitam ao RN/mãe estar seguros e confortáveis para a amamentação. 

Saber comunicar, assume-se tão importante quanto qualquer outra atitude terapêutica, 

pelo que, podendo a nossa díade apresentar características tão vastas, distintas e especificas, 

reconhece-se como imprescindível adotar sempre o respeito pelas crenças e cultura na forma 

como se comunica em saúde, assim como desenvolver técnicas e habilidades que favoreçam a 

compreensão mútua, nomeadamente da criança/jovem. Neste sentido procurámos sempre 

adaptar a nossa forma de comunicar à criança/jovem e ao seu nível de desenvolvimento e aos 

seus pais/família. 

A adolescência, foi uma faixa etária mais presente nos nossos contextos de estágio em CEP, 

destacam-se as crianças que se dirigiam à consulta de obesidade, existindo um momento 

diferenciado apenas para consulta de enfermagem. Sendo esta doença muitas vezes resultante 

de comportamentos alimentares inadequados, salienta-se a importância de reconhecer e 

favorecer a adoção de comportamentos saudáveis, mas primariamente, promover uma 

comunicação expressiva de emoções pelo adolescente, uma vez que geralmente se reconhece 

a origem de um distúrbio alimentar nos distúrbios emocional. Pelo que facilitar a sua expressão 

poderá permitir a identificação do real problema. 

Deste modo, procurámos na prestação de cuidados em CEP e outros contextos de estágio, 

favorecer a autoestima do adolescente, negociar e realizar ensinos, aumentando o seu 

conhecimento em saúde para uma autodeterminação saudável nas suas escolhas.  

 

 

4.3. COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO MESTRE 

Compreendendo o objetivo de uma atuação especializada em enfermagem na área de 

saúde infantil e juvenil e um conhecimento alargado, às competências comuns e específicas do 

enfermeiro especialista acrescem as competências de mestre.  

Os requisitos para a obtenção do grau de mestre, de acordo com o atual Decreto-Lei 

nº65/2018 do Ministério da Educação e da Ciência, preveem competências na capacidade para 

a detenção e compreensão de conhecimentos, desenvolvendo e aprofundando os mesmos, de 
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forma a integrar e aplicá-los para lidar com questões complexas, na compreensão e resolução 

de problemas nos diversos contextos, servindo de base de desenvolvimento e/ou aplicações 

originais, em contexto da investigação (MEC, 2018). 

E ainda, desenvolvendo a capacidade de emitir juízos e reflexões sobre as implicações e 

responsabilidades éticas e sociais inerentes, bem como comunicar o conhecimento 

desenvolvido e as conclusões obtidas, de forma clara e sem ambiguidade, desenvolvendo uma 

aprendizagem autónoma e auto-orientada ao longo da vida (MEC, 2018).  

A concretização dos estágios ao longo do percurso formativo e a objetivação de um 

relatório final, compreendeu um exercício reflexivo e crítico que nos permitiu desenvolver 

conhecimentos e competências, tendo por base a investigação, sustentando a nossa prática em 

evidência científica e atualizada. 

A realização de um projeto, permitiu substancialmente o desenvolvimento de competência, 

assim como a integração de competências já existentes na prática especializada. Através da 

atuação numa linha de investigação, fazendo a gestão de situações complexas decorrentes da 

problemática identificada e atuando de forma direta em ação multidisciplinar, no planeamento 

de estratégias para a resolução de problemas, transmitindo as conclusões obtidas e 

contribuindo para a promoção da melhoria dos cuidados prestados.  

A redação deste relatório de estágio, permite aprender de forma autónoma e contínua, 

através da reflexão e da convergência da teoria com a prática treinada para posterior divulgação 

dos resultados. 

Em conclusão, as competências de mestre e enfermeiro especialista, são visivelmente 

complementares pelo seu carácter de investigação em evidência científica para a integração de 

conhecimentos e na intencionalidade para uma ação fundamentada em pensamento crítico e 

inovador.  
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5. CONCLUSÕES FINAIS  

 

A realização deste relatório de estágio, permitiu mobilizar e treinar competências 

essenciais enquanto futura detentora do título de mestre e especialista, uma vez que, segundo 

o código deontológico “O Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da qualidade 

envolve a avaliação das práticas e, em função dos seus resultados, a eventual revisão das 

mesmas e a implementação de programas de melhoria contínua (Ordem dos Enfermeiros, 2019, 

p. 4747).  

Nos diferentes capítulos que constituem o relatório, evidencia-se uma reflexão crítica, 

norteada por evidência científica atualizada, realizando a convergência da teorização com a 

prática desenvolvida, reconhecendo neste exercício, a base para uma prática especializada 

avançada, com vista à melhoria contínua.  

O objetivo previamente estabelecido que consta do desenho e implementação de um 

projeto de intervenção foi atingido, embora a compreensão total dos ganhos de saúde 

decorrentes não seja possível, uma vez que ainda se encontra em fase de implementação, 

enaltece-se que se encontra prevista uma avaliação final após a concretização.  

Futuramente, reconhece-se o potencial no desenvolvimento da ferramenta terapêutica 

direcionada a mais intervenções de enfermagem/áreas de atuação, sendo que a desenvolvida 

no decorrer deste processo formativo, é já transversal a vários serviços de pediatria, 

consideramos que após a avaliação final da implementação projeto, esta continuará a ser uma 

área de desenvolvimento.  

A temática apresentada carece de uma maior sensibilização, investigação e formação dos 

profissionais, baseada num conhecimento real dos danos causados pela dor/procedimentos 

dolorosos na criança na primeira infância, de forma a prevenir, minimizar o impacto dos mesmos 

através do brincar terapêutico, fomentando a confiança nos profissionais de saúde, 

maximizando os ganhos em saúde da criança ao longo de toda a sua vida 
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Concluímos que ao longo do percurso formativo, realizamos um crescimento pessoal e de 

maturação profissional, reconhecendo o enorme contributo de todas as etapas para o culminar 

de um saber extenso, cuja mobilização dos conteúdos apreendidos, o desenvolvimento de 

competências e a compreensão do papel do EEESIP , mestre em enfermagem, na prestação de 

cuidados à criança/jovem e família, se traduzirá no nosso constante enriquecimento profissional 

e melhoria contínua nos cuidados de enfermagem à díade.   
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APÊNDICE I - Imagens da Ferramenta Terapêutica "Brincar a Dor Afastar - Colheita de 
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APÊNDICE II - Imagens da Ferramenta Terapêutica "Brincar para a Dor Afastar - Punção 

Venosa 
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APÊNDICE III - Imagens da Ferramenta Terapêutica “Brincar para a Dor Afastar – Circuito Pré-

Operatório” 
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APÊNDICE IV-Formação Serviço Internamento de Pediatria "Brincar terapêutico como 

ferramenta de gestão da dor na preparação e realização de procedimentos dolorosos à 

criança" 
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APÊNDICE V - Formação Serviço Urgência de Pediatria "Brincar terapêutico como 

ferramenta de gestão da dor na preparação e realização de procedimentos dolorosos à 

criança" 
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APÊNDICE VI - Resumo do artigo de revisão sistemática da literatura “Método canguru no 

controlo da dor em bebés prematuros submetidos a procedimentos dolorosos” 

 

 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA  

Método canguru no controlo da dor em bebés prematuros submetidos a procedimentos dolorosos 

 

RESUMO  

A experiência de dor para o bebé prematuro apresenta-se como um fator condicionante do seu 

desenvolvimento a curto e longo prazo. A evolução tecnológica e científica tem permitido que a 

sobrevivência dos bebés prematuros se dê cada vez mais cedo, correspondendo ao aumento de 

bebés hospitalizados, bem como da realização de procedimentos dolorosos. O método canguru, 

apresenta-se como uma intervenção promotora do neurodesenvolvimento, a presente revisão vem 

mapear a evidência da sua eficácia como método não-farmacológico na dor do bebé prematuro. Ao 

analisar 5 estudos realizados a bebés prematuros submetidos a procedimentos dolorosos verificou-

se que 4 de 5 estudos comprovaram a eficácia do método canguru na redução da dor. Em conclusão, 

o método canguru é eficaz como medida não farmacológica no controlo da dor do bebé prematuro, 

em procedimentos dolorosos.  

Palavras-chave: Bebés Prematuros, Método Canguru; Procedimentos Dolorosos 
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APÊNDICE VII - Formação Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais "Método Canguru”  
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APÊNDICE IX – Cartaz de Divulgação da Formação “Método Canguru” 
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APÊNDICE X - Requerimento de Autorização ao Conselho de Administração para colheita de 
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ANEXO I – Certificado de participação 1º Seminário de Investigação do Projeto NIDcare 

 

 

 

 



 
 

fev-22 | Página xii 

Promover o Brincar Terapêutico em Procedimentos Dolorosos realizados à Criança na Primeira Infância – Brincar 
para a Dor Afastar – O papel do Enfermeiro EEESIP  

 
ANEXO II – Certificado de Formação Profissional “Introdução aos Cuidados Paliativos” 

 

 

 


