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RESUMO 
 

   Com o presente Relatório de Estágio pretende-se divulgar o percurso formativo 

desenvolvido no decurso do Estágio Final, assim como o Projeto de Intervenção concretizado. 

Realiza-se ainda a análise reflexiva da aquisição e desenvolvimento das competências de 

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

A problemática “O sono: determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem. 

Contributos do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica na 

promoção do sono de qualidade”, desenvolvida neste projeto, insere-se na linha de 

investigação “segurança e qualidade de vida”, com recurso à metodologia de projeto, teve 

como objetivo contribuir para a saúde e bem-estar da criança, jovem e família, através da 

promoção da qualidade do sono. 

O sono de qualidade é fundamental para o desenvolvimento infantil, contudo atualmente, 

devido às exigências da sociedade, não se respeitam os tempos de sono, havendo cada vez 

mais crianças e jovens com hábitos de sono desadequados, com consequências para a sua 

saúde e bem-estar.  

O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, pelas suas 

competências específicas nesta faixa etária e campo de atuação abrangente, é determinante 

para a identificação de problemas associados à má qualidade do sono, bem como na 

mudança de estilos de vida e de comportamentos promotores de saúde, contribuindo 

ativamente para a boa qualidade do sono e consequentemente para a promoção da saúde e 

do bem-estar da criança/jovem e família.  

Palavras – Chave: Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, Sono, Criança/Jovem e Família 
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ABSTRACT 

 

This Internship Report is intended to cover the formative course developed during the 

Final Internship, as well as the Intervention Project carried out. There is also a reflective 

analysis of the acquisition and development of the skills of master and specialist nurse in child 

and pediatric health nursing.  

The issue “Sleep: determinant of health and well-being of children and young people. 

Contributions of specialist nurses in child and pediatric health nursing in promoting of sleep 

quality”, developed in this project, is part of the line of investigation “safety and quality of life”, 

using the project methodology, and aimed to contribute to the health and well-being of children, 

young people and family, through the promotion of sleep quality.  

Quality sleep is essential for child development, however due to the demands of society, 

sleep times are not respected, with more and more children and young people with inadequate 

sleep habits, with consequences for their health and well-being.  

The specialist nurse in child and pediatric health nursing, due to their specific skills in this 

age group and field of work covered, is crucial for the identification of problems associated with 

poor sleep quality, as well as in changing lifestyles and models health promoters, actively 

contributing to good sleep quality and, consequently, to promoting the health and well-being 

of children/youths and families.  

Keywords: Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing, Sleep, Child/Youth and 

Family  
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INTRODUÇÃO  
 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Relatório, 

inserida no plano de estudos do 2º Ano do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação organizado pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, Escola 

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

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

de Setúbal e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco, na área 

de especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

A redação deste documento tem como finalidade dar a conhecer o percurso formativo 

realizado, nomeadamente no âmbito do Estágio Final, com a respetiva aquisição e 

desenvolvimento de competências clínicas, assim como a realização do Projeto de 

Intervenção.   

O Estágio Final decorreu em três contextos diferentes: o primeiro módulo num Serviço de 

Urgência Pediátrica [SUP] de 17 de maio a 25 de junho de 2021, o segundo módulo num 

Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica [SMINP] de 28 de junho a 6 de agosto e 

o terceiro módulo num Serviço de Pediatria Internamento [SPI] de 13 de setembro a 22 de 

outubro, num total de 648 horas. O estágio I não foi realizado por obtenção de Creditação de 

Competências. 

O Estágio Final teve como objetivo desenvolver competências comuns e específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [EEESIP], prestando 

cuidados especializados à criança/jovem em parceria com a família nos diferentes locais de 

estágio. Em simultâneo, foi desenvolvido um Projeto de Intervenção, transversal aos vários 

módulos de estágio, com recurso à metodologia de projeto. 

A metodologia de projeto “baseia-se numa investigação centrada num problema real 

identificado e na implementação de estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução” 
(Ruivo et al., 2010, p. 2) e tem como principal objetivo a resolução de problemas, para 

aquisição de “capacidades e competências” a serem aplicadas em situações reais (Ruivo et 

al., 2010, p. 3). 
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A qualidade do sono contribui para a promoção da saúde e bem-estar da criança/jovem 

e consequentemente para um bom desenvolvimento infantil, pelo que a linha de investigação 

em que se insere este projeto é a da Segurança e Qualidade de Vida na criança/jovem e 

família, o que se enquadra nas competências do EEESIP, que na sua prática, estabelece com 

a criança/jovem e a sua família uma parceria de cuidados, a fim de maximizar a sua saúde, 

prestando “cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 

desenvolvimento da criança e do jovem” (Regulamento n.º 422 da Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2018, p. 19192).  

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pediatria [SPP] e a Secção de Pediatria 

Social [SPS] (2017) o sono é um estado complexo, com função protetora, que ordena todas 

as funções dos indivíduos assegurando a reparação e recuperação física e mental. Trata-se 

de uma necessidade básica fundamental, essencial ao crescimento e desenvolvimento físico 

e emocional da criança e do jovem (Salavessa & Vilariça, 2009). Os problemas associados 

ao sono são frequentes em idade pediátrica, com repercussões significativas a nível 

comportamental, emocional, social e académico, tanto nas crianças/jovens como nas suas 

famílias (Salavessa & Vilariça, 2009).  

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil [PNSIJ] destaca o sono como um dos 

cuidados antecipatórios durante toda a idade pediátrica (Direção-Geral da Saúde [DGS], 

2013), no entanto, os cuidados promotores do sono não constituem uma prioridade nos 

cuidados de enfermagem, tal como concluíram Maia & Pinto (2008) no seu estudo sobre os 

hábitos de sono, em que apenas “14% dos pais referiu ter recebido algum esclarecimento 

sobre hábitos de sono saudáveis, dos profissionais de saúde” (p. 9). O interesse pela 

problemática surge neste contexto, englobando tanto motivações profissionais como 

pessoais.  Assim, definiu-se como objetivo geral para este projeto de intervenção: contribuir 

para a promoção do sono de qualidade a crianças, jovens e famílias. 

Estruturalmente, este trabalho inicia-se com a presente introdução onde se faz um breve 

enquadramento do problema e se definem os objetivos. Seguidamente apresentamos o 

enquadramento concetual, onde é feita a fundamentação teórica da nossa problemática, e do 

referencial teórico que a suporta: A Teoria/Modelo Concetual de Promoção da Saúde de Nola 

Pender; o desenvolvimento do Projeto de Intervenção com a descrição das diferentes etapas. 

Posteriormente apresentamos o percurso formativo, onde descrevemos sucintamente os 

diferente contextos de estágio e as atividades desenvolvidas; a análise reflexiva das 

competências adquiridas e por último apresentamos as considerações finais, onde se dá 
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relevância aos aspetos mais significativos, e se faz a análise do cumprimento dos objetivos 

propostos.  

Este documento encontra-se redigido de acordo com a Norma de Referenciação 

Bibliográfica da «American Psychological Association» [APA] 7ª edição e respeitando o Novo 

Acordo Ortográfico.  
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1 ENQUADRAMENTO CONCETUAL 
 

Este capítulo é dedicado à fundamentação teórica da problemática em causa: O sono: 

determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem. Contributos do EEESIP na 

promoção do sono de qualidade”. Para Fortin (1999) esta fase concetual refere-se a “um 

processo, a uma forma ordenada de formular ideias, de as documentar em torno de um 

assunto preciso, com vista a chegar a uma conceção clara e organizada do objeto em estudo 

(…) que justificarão a sua pertinência” (p. 39). 

 

1.1 O SONO 

 

O sono, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] é 

definido como um “Processo corporal: diminuição recorrente da atividade corporal evidenciada 

pela diminuição de consciência; não acordado acompanhado de; não consciente; diminuição 

do metabolismo; postura imóvel; atividade corporal diminuída; sensibilidade a estímulos 
externos” (International Council of Nurses, 2019). Para Mendes et al., (2004), o sono é “um 

processo fisiológico complexo, influenciado por propriedades biológicas intrínsecas, 

temperamento, expetativas, normas culturais e condições ambientais” (p. 341). Segundo 

Soares (2010) o sono “resulta da ação conjugada de muitos neurotransmissores e é acertada 

pelo relógio biológico central, que ajusta tudo ao ritmo circadiano” (p. 13).  

É durante o sono que se dá a renovação celular, regulação metabólica, síntese de 

proteínas e produção de hormonas e anticorpos. Nas crianças, o sono é crucial para o 

crescimento corporal (SPP & SPS, 2017). Para Maia & Pinto (2008), o sono é “uma 

necessidade biológica e vital, essencial ao crescimento, desenvolvimento e saúde da criança” 

(p. 9). Com base no mesmo pressuposto a OE (2010) refere que o sono é fundamental para 

o desenvolvimento físico, cerebral e emocional das crianças, tal como a nutrição, e que as 

consequências dos problemas do sono da criança são agravadas pelo efeito no sono dos 

pais, levando ao aumento da fadiga e alterações do humor, aumentando os riscos de saúde 

na família (inclusive aos maus-tratos infantis). 
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A necessidade de dormir resulta da conjugação de vários neurotransmissores enquanto 

a sua frequência é determinada pelo ritmo circadiano (Ciampo, 2012; Soares, 2010). O horário 

escolar, horas de trabalho, lazer, atividades familiares e a rotatividade entre o dia e a noite 

são alguns dos fatores externos pelo qual o ciclo vigília-sono é afetado (Ciampo, 2012). 

Durante a vigília, existem 2 tipos de sono, que vão alternando entre si: o sono Rapid Eye 

Movement [REM] e o sono Não REM. O sono REM é designado pelos movimentos rápidos 

dos olhos, relaxamento do tónus muscular e intensa atividade cortical (fase dos sonhos), 

enquanto o sono Não REM é designado pela diminuição da temperatura corporal e do 

metabolismo basal. O sono Não REM divide-se em 4 estádios. Os 2 primeiros correspondem 

ao sono leve e o 3º e 4º estádio ao sono profundo e que decorre na primeira metade da noite. 

O sono REM partilha aspetos do sono leve e do sono profundo, ocorrendo em ciclos de 90 

minutos, sendo mais frequente na segunda metade da noite (Salavessa & Vilariça, 2009). 

Ambos os tipos do sono estão relacionados com a aprendizagem: a fase REM é importante 

para a memória emocional, a organização e a maturidade cerebral, enquanto a fase Não REM 

é importante para a criação da memória a longo prazo (Soares, 2010). 

No que respeita ao número de horas ideal de sono diário, segundo as recomendações na 

declaração de consenso da «American Academy of Sleep Medicine» o Recém-Nascido [RN] 

deve dormir cerca de 17h por dia, lactentes dos 4 aos 12 meses devem dormir entre 12 a 16 

horas por dia, toddlers de 11 a 14 horas e crianças em idade pré-escolar de 10 a 13 horas, já 

incluindo os períodos de sesta. Crianças em idade escolar devem dormir de 9 a 12 horas e os 

adolescentes de 8 a 10 horas diárias de sono noturno (Paruthi et al., 2016). 

 

1.2 O SONO NA INFÂNCIA 
 

Ao nascimento, o RN apresenta um ritmo ultradiano (irregular), com ciclos de vigília-sono 

de 3 a 4 horas, despertando por fome e não pela rotatividade entre o dia e a noite, dormindo 

cerca de 17 horas diárias. A partir do 1º mês de vida, progressivamente, o sono vai-se 

intensificando para o período noturno. Com a passagem ao ritmo circadiano por volta do 3º/4º 

mês, já apresenta longos períodos de sono noturno contínuo (Maia & Pinto, 2008; Salavessa 

& Vilariça, 2009; SPP & SPS, 2017).  

A qualidade do sono modifica-se enquanto a criança cresce, tendo particularidades 

diferentes em cada idade. Até cerca dos três/quatro meses, o sono do lactente inicia pelo sono 
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ligeiro (REM) por um período aproximado de 20 minutos, seguido do sono profundo (Não 

REM). Cada ciclo de sono demora cerca de 50-60 minutos. Após os três/quatro meses, alterna 

de forma cíclica entre o sono Não REM e o sono REM, contribuindo para este facto o aumento 

da melatonina (hormona responsável pela indução do sono) ao final do dia. Assim, no primeiro 

ano de vida, há predominância do sono REM, sendo os ciclos mais curtos e levando a vários 

despertares noturnos (Ferreira, 2015; Gomes, 2009; Salavessa & Vilariça, 2009). Segundo 

Salavessa & Vilariça (2009) a “proporção entre o sono REM e NREM vai mudando com o 

crescimento, acompanhando a maturação do sistema nervoso central” (p. 585). 

O amadurecimento do sistema nervoso influencia as atividades de vida da criança, e 

estas por sua vez estimulam o sistema nervoso, assumindo a importância do sono no 

desenvolvimento infantil (Gomes, 2009), uma vez que é durante o sono que ocorre “o 

crescimento do cérebro, a preparação para a aprendizagem do dia seguinte, da memorização 

e da atenção” (Brazelton & Sparrow, 2006, p. 13).  

Gomes (2009), construiu um modelo de enfermagem sobre o desenvolvimento do sono e 

repouso da criança, baseado nas relações entre as crianças e os pais, destacando as mesmas 

como papel determinante no desenvolvimento da criança a nível fisiológico, psicológico, 

cognitivo e social, afetando os mecanismos fisiológicos e psicológicos do sono. 

Paralelamente, a relação dos pais-bebé é afetada pelo próprio desenvolvimento da criança, 

pelas caraterísticas do seu sono e do conhecimento que os pais têm sobre o seu filho, do seu 

nível de desenvolvimento e do seu padrão de sono. Neste modelo o enfermeiro tem um papel 

fundamental na educação e sensibilização dos pais sobre o desenvolvimento infantil, o sono 

da criança e sobre o papel destes no processo de maturação e aprendizagem. A Figura 1 

resume este modelo.  

 
Figura 1 – Fatores que intervêm no sono/repouso do bebé 

 

  

 

 

Fonte: Gomes, C. G. (2009, p. 74). Cuidar do sono do bebé. Revista Referência II Série - n.°9  
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Os riscos associados à privação de sono infantil podem ter resultados prejudiciais em 

diversas áreas, tais como na memória, equilíbrio emocional, aprendizagem, comportamento 

e no risco de quedas e de obesidade (SPP & SPS, 2017). Segundo a DGS (2015) “As 

perturbações do sono têm consequências cognitivas no equilíbrio metabólico de crianças e 

jovens” (p. 28). Também para Cordeiro (2010), a diminuição das horas de sono ou a sua 

ausência, podem levar à falta de concentração e à irritabilidade, aumentando a ansiedade e 

o risco de depressão, tanto nas crianças como nos pais.  

Geib (2007), identificou na sua revisão bibliográfica os principais fatores que influenciam 

o sono/hábitos de sono nas crianças, agrupando-os em três grandes grupos: fatores orgânicos 

(devido por exemplo a uma obstrução nasal, apneia central ou cólica), psicológicos (tais como 

a personalidade, psicopatologia dos pais ou o temperamento da criança) e culturais (como o 

padrão de alimentação, local e posição de dormir, ser filho único ou ter irmãos). Mais 

recentemente, Silva (2014), agrupou os fatores que podem influenciar o sono da criança em:  

- Fatores da criança: Perfil neurogenético, idade, estadio de desenvolvimento, 

perturbações do desenvolvimento, emocionais ou pedopsiquiátricas e doenças médicas entre 

outras; 

- Fatores da interação com o ambiente: hora de dormir, perceção de segurança e 

medos noturnos, hábitos, rotinas, horários e companhia no adormecer, prática de exercício 

físico, uso de medicamentos, entre outras;  

- Fatores do ambiente: relacionado com os pais/família: nível educacional e 

socioeconómico, conhecimentos e crenças sobre o sono infantil, saúde mental dos 

cuidadores, estilo educativo e estilo de vida (emprego, horários, prioridades, composição da 
família, stress familiar) e relacionado com o ambiente físico: local do adormecer: espaço físico, 

conforto, estímulos presentes, incluindo a televisão. 

A privação de sono, influenciada por um ou múltiplos dos fatores supracitados, pode 

manifestar-se de diversas formas nas crianças, sendo as mais frequentes em lactentes, 

toddlers e crianças em idade pré-escolar a irritabilidade, choro frequente e uma maior 

dependência dos pais/cuidadores, na criança em idade escolar a sonolência diurna, cansaço, 

dificuldade na concentração e problemas de aprendizagem e no adolescente a sonolência 

diurna, diminuição da capacidade de atenção e concentração, baixo rendimento escolar e 

problemas de autoestima (Pereira, 2020). 
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A SPP-SPS (2017) agrupou, tal como se apresenta na tabela seguinte (tabela n. º1), as 

repercussões da privação do sono infantil e juvenil, a curto e a longo prazo: 

 
Tabela n.º 1 – Repercussões da privação do sono na criança 

 

REPERCUSSÕES DA PRIVAÇÃO DO SONO NA CRIANÇA 
Consequências a curto prazo 

Distúrbios na modulação do humor e 
dos afetos 

Irritabilidade/birras 

Maior reatividade emocional 

Humor variável 

Perda do controle emocional 

Perturbação da função neuro-cognitiva Falta de atenção/distração 

Incapacidade de concluir tarefas 

Diminuição da flexibilidade do pensamento  

Diminuição do raciocínio abstrato 

Perturbação da memória 

Alteração do comportamento Sonolência diurna 

Agressividade 

Impulsividade/hiperatividade 

Alteração motora Diminuição da destreza motora  

Aumento de lesões acidentais e quedas 
frequentes 

Consequências a longo prazo 

Aprendizagem Mau rendimento escolar 

Comportamento Hiperatividade e défice de atenção 

Psicológicas Ansiedade 

Depressão 

Alterações orgânicas Alteração da função endócrina 

Alteração da função imunológica 
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Alteração do metabolismo do açúcar 
(glicose)  

Obesidade/excesso ponderal 

Hipertensão arterial 

Perturbação da vida familiar Aumento do risco de depressão materna  

Aumento do risco de disfunção familiar 

 

Fonte: SPP & SPS (2017, p. 6). Prática da sesta da criança nas creches e infantários, públicos 
ou privados  

 

 

O sono saudável requer uma duração adequada e de boa qualidade, deve ser regular e 

ausente de distúrbios ou perturbações do sono (SPP & SPS, 2017). Para tal, deve ser 

promovido junto das famílias uma boa higiene do sono, tal como: manter um horário de deitar 

e levantar regular, rotina de ir para a cama idêntica, deitar a criança ainda acordada evitando 

adormecer noutro local que não na própria cama, dormir em cama própria, realização de 

sestas (até cerca dos quatro/cinco anos),  evitar atividade física até duas horas antes da hora 

de deitar, ambiente do quarto silencioso, escuro e com temperatura amena, deitar sem fome, 

evitar alimentos ou bebidas que contenham estimulantes depois de lanchar e evitar o uso de 
ecrãs antes de adormecer (Associação Portuguesa do Sono [APS] & SPP, s.d.; Bartel et al., 

2014; Brazelton & Sparrow, 2004; Fernandes, 2014; Ferreira, 2015; Maia & Pinto, 2008; SPP 

& SPS, 2017).  

 

1.3 O SONO NA ADOLESCÊNCIA 

 

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, caraterizada 

por um período de grande instabilidade e de várias mudanças a nível biológico, psicológico e 

sociocultural, nomeadamente nos padrões de sono (Hockenberry & Winkelstein, 2006; 

Organização Mundial de Saúde [OMS], 2019). O jovem começa a afastar-se dos 

comportamentos de criança e começa a adotar comportamentos e caraterísticas que o 

capacitam para assumir os papeis de adulto (Pimentel, 2013).  
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À medida que se desenvolve, o jovem vai-se tornando mais independente, levando a 

alterações nas suas rotinas, no comportamento e nas relações interpessoais. Estas alterações 

a nível social associadas às mudanças fisiológicas próprias da adolescência, conduzem-no a 

novas e maiores exigências e responsabilidades repercutindo-se em alterações emocionais, 
medo e ansiedade, dificultando o relaxamento na hora de dormir (Dahl, 1999; Mathias et al., 

2006). Paralelamente, devido às atividades escolares, sociais e hábitos em geral, o horário 

de deitar nesta faixa etária, é inconstante e cada vez mais noturno, e a secreção de melatonina 

também surge mais tarde, durante a noite (APS & SPP, sd). Todos estes fatores aliados ao 

facto de o horário escolar iniciar de manhã cedo, levam a uma diminuição do número de horas 

de sono e a um aumento da sonolência diurna.  

O sono é um elemento fundamental na saúde dos adolescentes, no seu desenvolvimento 

físico e emocional, principalmente por estarem num período intenso de aprendizagens e de 

fortes alterações (Ciampo, 2012). Segundo Wolfson e Carskadon (1998), a quantidade e/ou a 

qualidade do sono dos adolescentes afeta o seu comportamento, as suas atitudes e a 

capacidade de pensar durante o dia. Os padrões de sono dos adolescentes são fortemente 

manipuláveis pelas suas atividades diárias, pelas mudanças no ambiente em que estão 

inseridos e por fatores individuais, estando o adolescente configurado biologicamente para 

adormecer e acordar mais tarde (Ciampo, 2012; Wolfson & Carskadon, 1998). Fatores 

biológicos e comportamentais/sociais são, então, responsáveis pelo atraso na hora de dormir 
e consequentemente pela privação de sono na adolescência (Carskadon et al., 2004).  

Entre os fatores biológicos, o mais relevante diz respeito à libertação de melatonina, que 

ocorre mais tardiamente nos adolescentes mais velhos em relação aos mais novos, devendo-

se este fator, a uma maior sensibilidade à luz da noite e menor à da manhã ou a um 
alargamento do ciclo circadiano ao longo da adolescência (Carskadon et al., 2004). Os fatores 

comportamentais/sociais devem-se essencialmente ao menor envolvimento parental, 

oportunidades sociais, pressão/responsabilidade académica e atividades extracurriculares, 

trabalho em part-time, novas tecnologias e horário das aulas (Carskadon, 1999; Ciampo, 
2012; Hansen et al., 2005; SPP & SPS, 2017). Assim, enumeram-se como principais 

caraterísticas do ciclo sono-vigília em adolescentes as seguintes: adormecer tarde e acordar 

cedo, padrões de sono irregular, períodos de sono insuficiente e sonolência diurna (Ciampo, 

2012).  

O ritmo de vida da sociedade atual, é agitado e acelerado, com necessidade de executar 

várias atividades simultaneamente, o que leva a um detrimento dos períodos de sono. Por 

sua vez, a privação do sono tem consequências negativas no desempenho escolar e nos 
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comportamentos dos adolescentes, manifestadas essencialmente pela sonolência diurna, 

cansaço, alterações emocionais e alterações no desempenho (Dahl, 1999).  

A sonolência diurna é um dos sintomas mais problemáticos, podendo levar a falhas de 

atenção e de consciência com consequências severas em tarefas que deveriam ser 

executadas com o máximo cuidado, tais como a condução e a aprendizagem. Para tentar 

minimizar os efeitos do sono, muitos adolescentes recorrem ao uso de estimulantes, como 
café, tabaco e bebidas energéticas (APS & SPP, s.d.; Carskadon et al., 1998; Dahl, 1999; 

DGS, 2015). O cansaço é outro dos sintomas resultante de horas de sono insuficiente e que 

afeta negativamente a execução de tarefas que necessitam de maior concentração e da 

utilização do raciocínio abstrato (Dahl, 1999). 

 Hábitos irregulares de sono estão diretamente ligados a perturbações emocionais, tais 

como o aumento da irritabilidade, frustração, alterações de humor, ansiedade e depressão. A 

incapacidade de controlar as emoções, fruto de poucas horas de sono, poderá levar a um 

aumento de comportamentos de risco associados à adolescência: hostilidade, aumento do 

risco de abuso de substâncias, comportamentos sexuais de risco, ocorrência de acidentes e 

suicídio (APS & SPP, s.d.; Carskadon, 2002; Cordeiro, 2010; Dahl, 1999; DGS, 2015; Wolfson 

& Carskadon, 1998).  

A consolidação da memória, como já referido anteriormente, faz-se durante a fase REM 

do sono, sendo esta fase, também crucial para aquisição de novos conhecimentos. Se os 

adolescentes estiverem privados desta fase, vão ter menor capacidade de reter e de recordar 

matérias já estudadas (Brown et al., 2006; Soares, 2010; SPP & SPS, 2017).  

 

1.4 SONO E A PANDEMIA COVID-19 

 

A COVID-19 foi declarada pandemia a 11 de março de 2020 através do diretor geral da 

OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS, 2020). Para tentar controlar a pandemia, o 

governo português impõe a 12 de março de 2020, um confinamento, com fecho parcial/total 

de serviços e atividades não essenciais. Uma das medidas tomadas foi a suspensão das 

atividades presenciais de todas as instituições de ensino (Conselho de Ministros, 2020).   

Em crianças e jovens, a COVID-19 manifesta-se como uma doença ligeira, sendo mesmo 

assintomática na maioria das situações (SPP, 2020), no entanto os efeitos indiretos da 
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pandemia, como o isolamento social, fecho das escolas e de atividades recreativas, alteraram 
o estilo de vida e os comportamentos das crianças (Sharma et al., 2021).  

As mudanças nas rotinas diárias e nos comportamentos levaram a alterações do ritmo 
circadiano, e subsequentemente nos padrões de sono tal como concluíram Ritcher et al.  

(2021) num estudo sobre como a quarentena da COVID-19 poderia afetar o sono de crianças 

e adolescentes.  

Um outro estudo, sobre a prevalência e o padrão de distúrbios do sono em crianças e 
adolescentes durante a pandemia de COVI-19, Sharma et al. (2021) verificaram que a 

incidência de problemas de sono em crianças e jovens durante a pandemia foi alarmante, não 

sendo cumpridos os tempos de sono em quase metade das crianças saudáveis.  

Dondi et al. (2021), no seu estudo sobre o impacto das medidas de emergência para 

controlo da COVID-19 no bem-estar de crianças e adolescentes italianos, encontrou um 

aumento nos distúrbios do sono que afetaram significativamente a qualidade de vida: aumento 

das dificuldades de aprendizagem e da dificuldade para adormecer, sentimentos de solidão, 

mais nervosismo, ansiedade e ao aumento de pesadelos e/ou terrores noturnos.  

Apesar da limitação de estudos nesta área e apenas com a evidência disponível, 

podemos estabelecer que a COVID-19 levou a uma súbita alteração nas rotinas das crianças, 

dos jovens e das suas famílias, e consequentemente na qualidade/quantidade do sono, com 

resultados significativos na saúde mental.  

 

1.5 CONTRIBUTOS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE SAÚDE 

INFANTIL E PEDIÁTRICA PARA A PROMOÇÃO DO SONO DE QUALIDADE 

 

A bibliografia e a evidência científica atual enfatizam a importância da qualidade e dos 

hábitos de sono saudáveis para a saúde das crianças. É necessário que os enfermeiros deem 

visibilidade aos cuidados antecipatórios, como um fator primordial na promoção da 

saúde/prevenção da doença, uma vez que estes permitem empoderar os pais com os 

conhecimentos necessários para um melhor desempenho do papel parental, nas diversas 

faixas etárias. No que ao sono infantojuvenil diz respeito, fazem parte dos cuidados 

antecipatórios, tópicos como ritmo circadiano, ritual de adormecimento, horas de sono 

adequadas, sinais de alerta: dificuldade em adormecer e pesadelos, e enurese noturna (DGS, 
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2013). Em relação aos cuidados antecipatórios para promover um ambiente de sono seguro, 

a maior parte está relacionada com a prevenção do Síndrome de Morte Súbita do Lactente, 

principal causa de morte pós-natal nos países desenvolvidos (Azevedo et al., 2015).  

A importância da promoção de hábitos de sono saudáveis é também evidenciada no 

Programa Nacional de Saúde Escolar [PNSE] referindo que esta “colabora com a Escola na 

melhoria da literacia sobre os hábitos de sono e repouso e promove a sua adequação ao 

longo da escolaridade” (DGS, 2015, p. 28).  

O EEESIP “trabalha em parceria com a criança e família”, “em qualquer contexto em que 

ela se encontre”, de modo a maximizar a saúde da criança/jovem/família. “Presta cuidados à 

criança saudável ou doente e proporciona educação para a saúde assim como identifica e 

mobiliza recursos de suporte à família/pessoa significativa” (Regulamento n.º 422 da OE, 

2018, p. 19192). São áreas de atuação “a avaliação e promoção do crescimento e 

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

maximização do potencial de desenvolvimento infantil” (Regulamento n.º 422 da OE, 2018, p. 

19192). Para atingir a maximização da saúde da criança e do jovem, é indispensável que o 

Enfermeiro de saúde infantil e pediatria crie “oportunidades para trabalhar com a família e a 

criança/jovem no sentido da adoção de comportamentos potenciadores de saúde”; que 

“intervenha em programas no âmbito da saúde escolar”; que sensibilize “pais, cuidadores e 

profissionais” para situações de risco, consequências e sua prevenção (Regulamento n.º 422 

da OE, 2018, p. 19193); que demonstre e promova conhecimentos sobre o crescimento e 

desenvolvimento infantil e que transmita “orientações antecipatórias às famílias para a 

maximização do potencial de desenvolvimento infantojuvenil” (Regulamento n.º 422 da OE, 

2018, p. 19194). 

Os problemas de sono, são uma queixa comum em pediatria, não muito valorizada, 

frequentemente por falta de ensino de hábitos de sono saudável (Maia & Pinto, 2008). O local 

privilegiado para a identificação de problemas de sono, bem como para incentivar aos bons 

hábitos e boas rotinas é na consulta de saúde infantil, no entanto, num estudo sobre hábitos 

de sono, Maia & Pinto (2008) verificaram que “só 15% (n=15) dos pais inquiridos referiram ter 

tido esclarecimento sobre o assunto junto dos profissionais de saúde” (p. 11). Noutro estudo, 

Honaker & Meltzer (2015) concluíram haver poucas ações de formação acerca do sono nos 

cuidados de saúde primários, refletindo-se no défice da abordagem desta problemática 

durante as consultas de vigilância infantojuvenil.  
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A falta de informação dos pais acerca de hábitos de sono saudáveis também constitui um 
problema para a saúde. McDowall et al (2016) realizou um estudo para analisar o 

conhecimento dos pais acerca do sono infantil e da higiene do sono. O estudo indicou que o 

conhecimento dos pais em relação ao sono dos filhos e às consequências dos problemas do 

sono eram deficientes. No entanto, neste mesmo estudo, após os enfermeiros terem fornecido 

aos pais um panfleto informativo sobre o sono da criança e de estes o lerem, a maioria dos 

pais responderam corretamente a um considerado número de questões acerca do sono 

infantojuvenil, o que vem demonstrar que os ensinos realizados pelos enfermeiros aos pais 

das crianças, são essenciais para a promoção de um sono de qualidade.  

Crispim et al., (2011) realizou um estudo sobre o “Padrão de sono e fatores de risco para 

privação de sono numa população pediátrica portuguesa”, através da aplicação de um 

questionário aos pais de crianças entre um e os catorze anos de idade. A amostra obtida 

compreendia todas as faixas etárias em estudo e diferentes níveis de escolaridade e grupos 

profissionais. Após comparar o seu estudo, com outros estudos de países europeus, 

estabeleceu que as crianças portuguesas dormem menos horas que as de outros países (um 

a dois desvios-padrão abaixo da média), evidenciando que as crianças em Portugal estão em 

risco de privação de sono. Os resultados obtidos evidenciam, também, que o grau de 

escolaridade e diferenciação profissional dos pais influenciam o padrão de sono das crianças, 

estando as famílias menos diferenciadas nos grupos de maior risco de privação de sono.  

Um outro estudo mais recente, sobre “Hábitos e problemas do sono dos dois aos dez 

anos: estudo populacional”, revelou que “a prevalência de problemas do sono referidos pelos 

pais foi de 10,4%” estando estes, maioritariamente, associados à “duração do sono, 

resistência em ir para a cama, ansiedade associada ao sono, despertares noturnos e 

parassónias”. Assim, “considerando valores de referência de outros países, verificou-se que 

10% das crianças tinham uma duração do sono dois desvios-padrão abaixo da média” (Silva 
et al., 2013, p. 196). A menor duração do sono correspondeu a um aumento da sonolência 

diurna. “A privação do sono tem sido associada a efeitos negativos em diversos domínios, tais 

como o desempenho cognitivo e académico, a regulação emocional e do comportamento, o 
risco de quedas acidentais e de obesidade” (Silva et al., 2013, p. 197). Concluiu-se neste 

estudo que a privação do sono em crianças é frequente no nosso país e que é “culturalmente 
aceites por uma grande parte dos pais” (Silva et al., 2013, p. 201).  

Davis et al., (2004) salientam que na infância, os problemas de sono são comuns (20-

30%), causando um efeito negativo na vida diária das crianças, jovens e das famílias, quer a 

nível comportamental, emocional e académico.  
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Segundo a SPS-SPP (2017), as crianças portuguesas estão em privação crónica de sono. 
Quando comparado o tempo de sono, segundo o estudo de Loureiro H e o de Silva et al., 

estas dormem menos horas que as crianças de outros países europeus, não lhes sendo 

possível completar o tempo de sono adequado (SPS-SPP, 2017). Nas instituições educativas 

pré-escolares, a sesta é realizada até aos três anos de idade, no entanto a partir dos três 

anos, é habitual retirarem esta prática. Segundo a SPP-SPS (2017),  

a sesta parece promover uma alteração qualitativa na memória que envolve 

a abstração. A abstração é primordial para os lactentes em 

desenvolvimento, é essencial no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, 

promovendo grande plasticidade na aprendizagem. Na idade pré-escolar, a 

sesta é importante para a consolidação da memória (p. 4). 

A educação e a divulgação de informações sobre a importância do sono, uma higiene do 

sono adequada e hábitos de sono saudáveis podem melhorar a saúde das crianças, jovens e 

das famílias, sendo essencial abordar estes temas tanto nas consultas de vigilância, como na 

comunidade.   

 

1.6 MODELOS DE CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA E TEORIA DE ENFERMAGEM/ 

MODELO CONCETUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Neste subcapítulo são apresentados os modelos do cuidar pediátrico: Modelo de 

Cuidados Centrados na Família, nomeadamente o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne 

Casey e a Teoria de Enfermagem/Modelo Concetual de Promoção da Saúde de Nola Pender, 

no qual nos baseamos para sustentar a problemática da promoção do sono de qualidade, 

determinante da saúde e do bem-estar das crianças/jovens e família.  

A criança, quer pela sua condição humana ou pela sua vulnerabilidade, é um ser 

dependente de outros, habitualmente dos pais, sendo estes os principais responsáveis por 

promover o seu desenvolvimento (Mendes & Martins, 2012).  

A filosofia do cuidado centrado na família identifica a família como uma constante na vida 

da criança, pelo que se torna essencial estabelecer relações de parceria no cuidar em 
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pediatria, tendo em consideração as necessidades de todos os membros dessa família 

(Hockenberry & Winkelstein, 2006).  

As componentes chave desta filosofia são o respeito, a colaboração e o apoio. Esta 

reconhece a “diversidade entre as estruturas e culturas familiares” (Hockenberry & 

Winkelstein, 2006, p. 10) e presta apoio às famílias na tomada de decisão e na prestação de 

cuidados, reconhecendo-lhes os pontos fortes e as habilidades no cuidado ao seu filho 

(Hockenberry & Winkelstein, 2006). Os dois conceitos básicos desta filosofia são a 

capacitação e o empoderamento, por conseguinte, os enfermeiros capacitam as famílias 

criando oportunidades para que todos os membros demonstrem as suas competências e 

adquiram novas, indispensáveis para atender às necessidades da criança e da família 

(Hockenberry & Winkelstein, 2006) e o empoderamento depende da interação dos 

enfermeiros com a família, para que estas alcancem e mantenham o controlo sobre as suas 

vidas, fazendo mudanças positivas que despertem os seus pontos fortes, aptidões e ações 

(Hockenberry & Winkelstein, 2006).   

O reconhecimento da importância do cuidado centrado na família surgiu fortalecido com 

Casey, ao argumentar que “a criança, pais e enfermeiros em parceria, devem assumir parte 

ativa no processo de enfermagem” necessitando do “acordo de todos os parceiros na procura 

de objetivos comuns” (Mendes & Martins, 2012, p. 114).  

O modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, identifica os pais como os melhores 

prestadores de cuidados à criança ou jovem, posto que são a estes que lhes compete a 

promoção do seu crescimento e desenvolvimento, devendo esses cuidados serem prestados 

em forma de amor, estímulo e proteção (Casey, 1993).  

Este modelo tem como base cinco conceitos: a criança, saúde, ambiente, família e 

enfermeiro pediátrico. A criança que é dependente da família desde o nascimento e que se 

vai tornando cada vez mais autónoma à medida que cresce, até atingir a independência total. 

A saúde, definida por Casey como um bem-estar físico e mental excelente, possibilita que a 

criança atinja o seu potencial máximo. A autora refere ainda que alterações não identificadas 

ou não corrigidas podem comprometer o pleno desenvolvimento da criança. O ambiente, 

produtor de estímulos que podem interferir no desenvolvimento da criança. Esses estímulos 

externos, segundo Casey, devem ser envoltos de amor e cuidados, para que a criança se 

sinta segura e confiante para desenvolver a sua autonomia. A família, pais ou outros 

familiares, assumem o cuidado diário, para satisfazer as necessidades da criança. Por último, 

o enfermeiro pediátrico, a quem compete ensinar, orientar, apoiar e encaminhar a 
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criança/jovem e família para outros profissionais se houver necessidade (Casey, 1993; Farrel, 

1994).  

Este modelo tornou-se a filosofia do cuidar em enfermagem pediátrica, e foi também 

mentor para a realização do Estágio Final em todos os contextos, tendo sempre em mente os 

pais das crianças como os seus melhores cuidadores e parceiros nos cuidados, capacitando-

os e empoderando-os com informação necessária para promoverem um estado de saúde 

ótimo tanto para a criança como para a sua família. Durante a realização dos estágios, foi 

desenvolvido um projeto, sendo a temática escolhida e realizada a promoção do sono de 

qualidade, pelo que o modelo que serviu de base teórica foi o modelo de promoção da saúde 

de Nola Pender. 

A promoção da saúde é motivada pelo desejo de potenciar a saúde e o sentimento de 

bem-estar, através da capacitação de indivíduos, famílias e comunidades para se tornarem 

responsáveis na adoção de comportamentos que conduzam à melhoria da qualidade de vida, 
ao passo que a prevenção da doença é motivada por medo e ansiedade (Pender et al., 2011). 

Após as conferências internacionais de Otawa (1986), Adelaide (1988), Sundsvall (1991), 

Bogotá (1992) e Jacarta (1997), a promoção da saúde passou a ter bastante destaque, 

incentivando-se a atividades com recurso às habilidades e conhecimentos das pessoas. O 

termo passou a ser usado por todos os profissionais de saúde, “sendo crescente a 
participação dos enfermeiros em atividades que conduzem à promoção da saúde” (Vitor et 

al., 2005, p. 236). 

O modelo de promoção da saúde de Nola Pender foi concebido na década de 80, e 

assenta sobre a conceção de promoção da saúde, identificando os fatores que influenciam a 

adoção de comportamentos saudáveis, e oferece um guia para explorar os complexos 

progressos biopsicossociais que motivam os indivíduos a se empenharem em 
comportamentos direcionados para melhorar a saúde (Pender et al., 2011). Este modelo 

concetual apresenta uma estrutura simples e clara, podendo o enfermeiro prestar cuidados 

de forma individual, ou em grupo, possibilitando o planeamento, intervenção e avaliação das 
suas ações (Vitor et al., 2005, p. 237).  

O modelo concetual de promoção da saúde de Nola Pender integra três grandes 
componentes: Caraterísticas e Experiências Individuais, que inclui a existência de 

comportamentos anteriores similares e fatores pessoais: fatores biológicos (idade, sexo), 

psicológicos (perceção do estado de saúde, autoestima) e socioculturais (raça, escolaridade), 
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que vão influenciar a adoção de comportamentos de saúde (Hoyos et al., 2011; Pender et al., 

2011; Sakraida, 2004); Sentimentos e Conhecimentos sobre o Comportamento que inclui 

compreender os benefícios e as barreiras para a ação; autoeficácia percebida; sentimentos 

positivos ou negativos relacionados ao comportamento; influências interpessoais (da família, 

pares, profissionais de saúde, ou de normas, apoios e modelos sociais); e influências 
situacionais (opções, exigências e estética) (Hoyos et al., 2011; Pender et al., 2011; Sakraida, 

2004); Resultado do Comportamento onde ocorre um compromisso com o plano de ação e 

se relacionam as exigências (controle reduzido) e preferências (controle elevado) de 
competição, afim de ser adotado um Comportamento Promotor de Saúde (Hoyos et al., 

2011; Pender et al., 2011; Sakraida, 2004) que quando associado a um estilo de vida 

saudável, conduz à melhoria da saúde, da capacidade funcional e da qualidade de vida em 
todas as fases do desenvolvimento (Pender et al., 2011).  

O modelo de promoção da saúde de Nola Pender foi escolhido para o desenvolvimento 

deste projeto visto que as atividades, estratégias e intervenções de enfermagem realizadas 

com vista a alcançar o objetivo proposto, foram orientadas para a promoção de um sono de 

qualidade em crianças/jovens e famílias. A aplicação deste modelo, iniciou-se com a 

observação de comportamentos anteriores das crianças/jovens e famílias, que no caso da 

nossa problemática pode ser uma criança ou um jovem, que não cumpre o tempo de sono, 

seguida da avaliação dos fatores que poderiam influenciar esses comportamentos (exigências 

sociais ou académicas ou falta de controlo parental, por exemplo). Posteriormente, levaram-

se a cabo as ações que conduziram à adoção de comportamentos de saúde (cumprimento do 

tempo de sono), tendo em conta as barreiras para a ação, sentimentos e influencias 

interpessoais (como por exemplo a pressão exercida pelos pares) ou situacionais (como por 

exemplo ter televisão no quarto) que poderiam comprometer os resultados. O resultado final 

esperado da aplicação deste modelo foi que as crianças, jovens e famílias mantivessem os 

comportamentos de saúde, conducentes a estilos de vida saudáveis. 
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2 PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

Um projeto, segundo Ruivo et al., (2010) é definido como “um plano de trabalho que se 

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

intervenientes que o irão realizar” (p. 4). 

Nos cuidados de saúde, quando se desenvolve um projeto, deve-se considerar as 

“necessidades da população, na perspetiva de desenvolver estratégias e ações, concentrando 
os esforços e aproveitando os recursos disponíveis” (Ruivo et al., 2010, p. 10) de maneira que 

se produzam “benefícios que possam perdurar e que mesmo na ausência do projeto possam 
perpetuar os seus efeitos” (Ruivo et al., 2010, p. 10).  

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

detetados, resultando na aquisição de capacidades e competências pelo desenvolvimento e 
execução de projetos num ambiente real (Ruivo et al., 2010). 

O desenho do Projeto de Intervenção foi pensado para ser operacionalizado nos vários 

contextos de prática clínica, integrados no Estágio Final, designadamente num serviço de 

urgência pediátrica, entre 17 de maio e 25 de junho de 2021, numa unidade de cuidados 

intensivos neonatais [UCIN] entre 28 de junho e 6 de agosto de 2021 e num serviço de 

pediatria internamento de 13 de setembro a 22 de outubro de 2021, com um total de 648 

horas. É de salientar que em relação ao Estágio I foi obtida Creditação de Competências. 

Todos os contextos de estágio tiveram a orientação de um EEESIP.  

  

2.1 METODOLOGIA DE PROJETO 

 

A metodologia de projeto é “um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para 

estudar qualquer aspeto da realidade social, que permite prever, orientar e preparar o caminho 
que os intervenientes irão fazer ao longo da realização do projeto” (Ruivo et al., 2010, p. 3) e 

que se centra fundamentalmente na resolução de um problema que os inquieta (Ruivo et al., 
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2010). Esta contempla cinco etapas distintas: diagnóstico de situação, definição de objetivos, 
planeamento, execução e avaliação e divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010).  

A primeira etapa, o diagnóstico de situação, tem como propósito desenvolver um “mapa 

cognitivo sobre a situação-problema identificada” tendo em conta as necessidades da 
população (Ruivo et al., 2010, p. 10). Este apresenta como objetivo a satisfação das 

necessidades identificadas de maneira que os problemas detetados sejam solucionados ou 

atenuados e/ou aumentar a eficácia dos serviços prestados à população. Para a elaboração   

do diagnóstico de situação, em particular para a identificação e validação dos problemas a 

que se pretende dar resposta, os métodos ao dispor mais usados são a entrevista, o 

questionário, análise «Stregths», «Weaknesses», «Opportunnities» e «Threats» [SWOT], 
cadeia de valores e «Stream Analysis» (Ruivo et al., 2010). O problema é “o início da 

concretização de uma investigação ou elaboração de um projeto” e tem como ponto de partida 
a prática clínica (Ruivo et al., 2010, p. 12).  

Para este projeto, a temática que se abordou foi: “O sono: determinante da saúde e bem-

estar da criança e do jovem. Contributos do EEESIP na promoção do sono de qualidade”.  O 

diagnóstico de situação teve por base a fundamentação teórica após a realização de uma 

revisão da literatura, na qual foi notória a necessidade de se intervir na promoção do sono 

infantil, uma vez que as crianças portuguesas se encontram em risco de privação crónica de 

sono, com prejuízo para a sua saúde e bem-estar, especialmente por falta de informação dos 

pais acerca da importância do sono no desenvolvimento infantojuvenil. Apesar de o PNSIJ e 

o PNSE enfatizarem a importância dos cuidados promotores do sono, esta problemática 

continua a ser pouco valorizada e abordada pelos enfermeiros na consulta de saúde 

infantil/juvenil. Este diagnóstico foi estudado em cada um dos locais de estágio, através de 

entrevistas informais, realizadas ao enfermeiro-chefe, enfermeiros orientador e às equipas de 

enfermagem, bem como aos pais, crianças e jovens, e da observação direta, sendo evidente 

a necessidade de atuar na promoção do sono de qualidade. Para além das entrevistas 

informais foi efetuada uma análise SWOT (Figura 2). “Este método permite a reflexão e a 

confrontação com os fatores positivos e negativos identificados” e que podem influenciar a 
resolução do problema detetado (Ruivo et al., 2010, p. 14). 

Assim, foram identificados como problemas fulcrais: falta de conhecimentos dos pais 

sobre a importância do sono infantil e de comportamentos promotores do sono de qualidade 

e a necessidade de formação acerca da problemática por parte dos profissionais de saúde. 
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Figura 2 “Análise SWOT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda etapa da metodologia de projeto são a definição de objetivos. Os objetivos 

do projeto focam-se nos resultados que se pretendem atingir, podendo ir de um mais geral 

para um mais específico, devendo estes ser claros, sucintos, exequíveis, em número reduzido 
e quantificáveis tanto na quantidade e qualidade como na duração (Ruivo et al., 2010).  O 

objetivo geral deve descrever o resultado esperado fornecendo “indicações acerca daquilo 

que o formando deverá ser capaz de fazer após o seu percurso formativo”, ao passo que os 

objetivos específicos “são indicadores de conhecimentos e aptidões que os formandos devem 
adquirir ao longo do seu percurso formativo” (Ruivo et al., 2010, p. 18).  

Para este projeto, definiu-se como objetivo geral “Contribuir para a promoção do sono 

de qualidade, determinante da saúde e do bem-estar da criança, jovem e família”.  

Como objetivos específicos definiram-se: 

• Carência de 
enfermeiros

•Desvalorização 
profissional

•Horários laborais da 
família

•Condições 
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família
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•Cansaço físico e emocial 
das equipas

•Cansaço/Exaustão dos 
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•Falta de controle 
parental

•Chefias recetivas

•Equipas de enfermagem 
motivadas

•Pais recetivos
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- Sensibilizar a equipa de enfermagem para a importância do sono de qualidade na 

criança e no jovem e para a promoção do sono de qualidade; 

- Sensibilizar os pais, crianças e jovens para a importância do sono de qualidade; 

- Capacitar os pais, crianças e jovens para a adoção de estratégias promotoras do sono 

de qualidade. 

O planeamento é a terceira etapa da metodologia de projeto, em que se elabora um 

plano detalhado do que se pretende e se planificam as atividades, estratégias e meios a 

utilizar, sendo estas posteriormente calendarizadas com a construção de um cronograma 
(Ruivo et al., 2010). As atividades são “o elemento de trabalho realizado no decurso de um 

projeto” (Ruivo et al., 2010, p. 20), as estratégias referem-se à pesquisa efetuada ou às 

habilidades individuais de cada elemento da equipa, bem como aos meios auxiliares 

disponíveis (Fortin, 1999); os meios consistem no estabelecimento dos recursos necessários 

para a realização das atividades do projeto (Miguel, 2006). A “utilização e escolha das 

atividades, meios e estratégias a realizar coadunam diretamente com os objetivos 
previamente alicerçados” (Ruivo et al., 2010, p. 20). A elaboração do cronograma geral deste 

projeto encontra-se no Apêndice I. 

A fim de se alcançarem os objetivos deste projeto, foram planeadas as seguintes 

atividades: realização de uma pesquisa científica em bases de dados, de acordo com a 

problemática; reunião com a EEESIP orientadora e enfermeira chefe no início de cada estágio 

para levantamento das necessidades sentidas pelo serviço; reuniões com a professora 

coordenadora; proposta de criação de material pedagógico adequado, relacionado com a 

problemática; comunicação à equipa de enfermagem o projeto desenvolvido; informação 

sobre o tema aos pais, crianças e/ou jovens nos momentos de prestação de cuidados. 

A quarta etapa da metodologia de projeto é a execução, altura em que se põe em prática 

aquilo que se planeou esperando-se “muitos resultados, nomeadamente em termos de 
aprendizagem, resolução de problemas e desenvolvimento de competências” (Ruivo et al., 

2010, p. 24).  

Ao longo de toda a execução do projeto, a consulta de artigos científicos, livros, revistas 

e documentos foi uma constante, permitindo-nos aprofundar e desenvolver novos 

conhecimentos relacionados com a promoção e proteção do sono em idade pediátrica. 



O sono: determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem. Contributos do enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde infantil e pediátrica na promoção do sono de qualidade  
 

32 
 

As atividades desenvolvidas nos diferentes contextos de estágio serão descritas no 

terceiro capítulo deste relatório.  

A avaliação é a quinta etapa da metodologia de projeto e deve ser um processo contínuo 

durante todo o projeto de investigação, de modo que seja possível haver «feedback» a fim de 

facilitar a reelaboração dos objetivos, da ação, da escolha dos meios e da análise dos 

resultados (Carvalho & Diogo, 2001). O projeto foi sendo  avaliado à medida que foi sendo 

desenvolvido, tanto pela professora coordenadora como pelos orientadores de estágio de 

cada contexto. A implementação do projeto foi avaliado através de entrevistas informais à 
equipa de enfermagem, sendo o «feedback» bastante positivo. 

A divulgação dos resultados, é a última etapa da metodologia de projeto, onde se dá a 

conhecer à população a sua importância, o trajeto percorrido para a resolução “do problema” 
e os resultados obtidos (Ruivo et al., 2010). A divulgação de resultados, foi feita através da 

divulgação dos dados obtidos às equipas de enfermagem dos diferentes serviços e através 

da elaboração deste Relatório final, que irá ser discutido publicamente uma vez que este 

permite “sistematizar, organizar e interpretar, grandes quantidades de informação sob a forma 

de síntese, transmitindo não só a informação como a sua conversão em conhecimento” (Ruivo 
et al., 2010, p. 32).   
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3 PERCURSO FORMATIVO 
 

No Curso Mestrado em Enfermagem, é solicitado a elaboração de um relatório de estágio, 

para discussão pública e aprovação, devendo este integrar uma análise reflexiva sobre a 

prática clínica e do desenvolvimento das competências comuns e específicas do EEESIP bem 

como a análise do Projeto de Intervenção desenvolvido.  

Neste capítulo iremos descrever sucintamente os locais de estágio e apresentar uma 

análise reflexiva sobre as atividades desenvolvidas no Projeto de Intervenção e sobre as 

aprendizagens e competências adquiridas durante prática clínica.  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

 

A escolha dos locais de estágio deveu-se ao fato de serem serviços distintos, com uma 

grande diversidade nos cuidados hospitalares prestados na área da saúde infantojuvenil, o 

que permitiu enriquecer a nossa experiência.  

 

3.1.1 Serviço de urgência pediátrica 
 

O SUP está situado no 1º piso do edifício do hospital, ao lado do Serviço de Urgência 

Geral. Este serviço admite crianças desde o nascimento até aos 17 anos e 364 dias que 

precisem de cuidados urgentes, causados por trauma, por doença aguda ou por agravamento 

de doenças crónicas.  

Este serviço compreende uma unidade de internamento de curta duração [UICD] 

composta por dois berços e duas camas, destinados a crianças ou jovens que necessitem de 

tratamentos ou vigilância até 72 horas. Após esse período, segundo entendimento médico, ou 

têm alta ou são transferidos para o SPI. A área COVID-19 fica em contentores em frente à 

urgência pediátrica, e é constituída por seis boxes. 
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O circuito da criança/família no SUP, devido à pandemia por COVID-19, inicia-se com 

uma pré-triagem, sendo posteriormente encaminhado para um de dois locais: para as boxes 

se for um caso suspeito de COVID-19, ou para o administrativo a fim de efetuar a admissão 

hospitalar, seguindo os trâmites habituais. No caso de ser uma criança com suspeita de 

COVID-19, esta e o familiar ficam isolados numa boxe, e o enfermeiro contacta o 

administrativo a fim de proceder à admissão. Após o atendimento do clínico geral e/ou do 

pediatra, consoante a gravidade, a criança poderá ter alta ou em caso de necessidade ser 

admitida para a UICD, após teste COVID-19 negativo.    

A equipa multidisciplinar é constituída por 29 enfermeiros (quatro EEESIP e 25 

enfermeiros generalistas), cinco pediatras mais os clínicos gerais que prestam apoio, 13 

assistentes operacionais e administrativos. Outros técnicos e especialidades prestam apoio 

quando solicitadas. O rácio de enfermeiros por turno são cinco enfermeiros nos turnos da 

manhã e da tarde e quatro enfermeiros no turno da noite. O método de trabalho utilizado é o 

método individual, sendo o enfermeiro responsável pela totalidade dos cuidados prestados, 

pelo planeamento e avaliação dos mesmos. 

Os enfermeiros elaboram os seus registos no SUP em suporte informático. Todos os 

procedimentos desde a triagem até a criança ter alta ou ser internada são registados no 

programa informático ALERT®. Os registos da UICD são efetuados no programa SClinico, 

utilizando uma linguagem CIPE.  

 

3.1.2 Serviço de neonatologia 
 

A UCIN está integrada no SMINP e tem capacidade para receber RN prematuros, grandes 

prematuros e RN de termo de todo o distrito, ou de outra parte do país, com patologia neonatal 

e que precisem de cuidados altamente diferenciados e especializados. Esta unidade é 

acreditada pelo Programa de Cuidados Centrados no Desenvolvimento NIDCAP® (Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment), tendo como finalidade “reduzir o 

impacto negativo do ambiente da UCIN no bebé prematuro fora do útero materno” reduzindo 

as complicações “relacionadas com o seu ambiente, uma vez que aumenta as competências 

do RN, a confiança dos pais e a satisfação dos profissionais de saúde” (Santos, 2011, p. 26) 

sendo esta uma unidade de referência em Portugal. 
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A equipa multidisciplinar da UCIN é composta por 36 enfermeiros (22 EEESIP e 14 

enfermeiros generalistas) médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos e uma 

psicóloga. Também faz parte desta unidade a equipa de Transporte Inter-Hospitalar Neonatal 

e Pediátrico [TIHNP], composta por um EEESIP do serviço, um médico e um técnico de 

emergência pré-hospitalar. O método de trabalho nesta unidade é o método individual.  

A admissão neste serviço é sobretudo proveniente do bloco de partos, mas também 

podem ser oriundos do serviço de obstetrícia ou do SUP, estando entre os diagnósticos mais 

comuns grandes prematuros ou prematuros de risco, hipoxemia e doenças do foro 

respiratório. RN com patologias do foro cirúrgico são estabilizados e posteriormente 

transferidos para os hospitais de referência em Lisboa pela equipa de TIHNP. A UCIN tem 

lotação para 12 RN nos cuidados intensivos e mais seis no berçário, local para onde são 

mudados quando se encontram estáveis e prestes a ter alta.  

Devido à pandemia por COVID-19 os RN podem ser acompanhados apenas por um dos 

pais entre as nove e as 19 horas, pois o serviço não apresenta condições para que possam 

lá pernoitar.  

Os enfermeiros elaboram os seus registos no programa informático B-ICU.CARE, 

desenvolvido especialmente para unidades de cuidados intensivos.  

 

3.1.3 Serviço de pediatria internamento  
 

O SPI está situado no 2º piso do edifício do hospital e é acedido por uma porta de 

segurança. É constituído por cinco quartos com capacidade para 14 crianças/jovens. 

A admissão neste serviço é sobretudo proveniente do SUP, podendo também ocorrer do 

hospital de dia da pediatria ou da obstetrícia. Os diagnósticos mais comuns são bronquiolites, 

infeções do trato urinário, febre sem foco, apendicectomias e cirurgias programadas. Devido 

à pandemia por COVID-19, o SPI passou a receber todas as crianças em idade pediátrica, 

uma vez que o serviço de neonatologia deste hospital não possui uma zona de isolamento. 

As crianças podem ser acompanhadas 24 horas por dia por um dos pais, e o horário de visita 

do outro progenitor é apenas de 30 minutos, num horário pré-estabelecido. 
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O quarto da criança é visto como o local de conforto e de segurança, pelo que todos os 

procedimentos invasivos/dolorosos são efetuados na sala de tratamentos, exceto a crianças 

com patologia infeciosa.  

A sala de brincar fica no hospital de dia, mesmo em frente ao SPI, no entanto o corredor 

central do serviço também possui material lúdico para que as crianças possam brincar. “Ao 

brincar, a criança conhece o mundo e, pela sua curiosidade inata, vai conquistando novas 

experiências e conhecimentos” sendo crucial para o seu pleno desenvolvimento (OE, 2010, 

p. 85).  

A equipa multidisciplinar é constituída por 23 enfermeiros (sete EEESIP e 16 enfermeiros 

generalistas), pediatras, fisioterapeuta, assistentes operacionais, administrativa e educadora 

de infância. O rácio de enfermeiros por turno são dois no turno da manhã, dois no turno da 

tarde e um no turno da noite, sendo o método de trabalho utilizado o individual. Os registos 

de enfermagem são efetuados no programa informático SClínico. 

 

3.2 ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DAS APRENDIZAGENS 

E COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

 

O Estágio Final foi realizado, globalmente, na área da prestação de cuidados à 

criança/jovem e família em situação de especial complexidade.  

Consideramos ter abraçado todas as oportunidades, conscientes do nosso potencial e 

das nossas limitações, de forma a poder tomar parte na prestação de cuidados, permitindo o 

desenvolvimento das competências comuns e de EEESIP. 

Na enfermagem a capacidade de comunicação é fundamental para a prática clínica, deste 

modo procuramos usar uma linguagem adequada à idade e ao estadio de desenvolvimento 

da criança/jovem e da família, tendo em conta os valores e a cultura da mesma. Utilizamos 

estratégias motivadoras da criança/jovem e família para a assunção dos seus papeis em 

saúde, através da realização/reforço de ensinos e esclarecimento de dúvidas. Trabalhamos 

em parceria com a família, envolvendo os pais em todas as decisões e cuidados prestados às 

crianças/jovens, promovendo o desenvolvimento da parentalidade. 
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O primeiro módulo do Estágio Final realizou-se num SUP, uma realidade diferente e 

complexa com a qual não tínhamos tido contacto, nem na licenciatura nem enquanto 

profissionais. Contudo, o bom acolhimento pela enfermeira orientadora e pela equipa de 

enfermagem foram facilitadores de novas aprendizagens, para o desenvolvimento das 

competências e da aquisição progressiva de autonomia.  

Inicialmente foi-nos dado a conhecer as normas do serviço e protocolos de atuação em 

diversas situações, contudo o recurso ao suporte bibliográfico, para pesquisa das mais 

variadas problemáticas foi uma constante neste e em todos os módulos do Estágio Final.  

Numa urgência pediátrica podem ser admitidas crianças em toda a idade pediátrica e com 

situações clínicas distintas, pelo que este módulo de estágio nos permitiu uma vasta aquisição 

de conhecimentos. Neste serviço tivemos oportunidade de efetuar triagem de Manchester, 

onde se requer rapidez de raciocínio e de atuação, permitindo-nos adquirir competências no 

reconhecimento da criança gravemente doente. Trabalhamos em parceria com a 

criança/jovem e famílias, promovendo o conforto e o bem-estar e realizando ensinos 

promotores de comportamentos de saúde sempre que oportuno.  

Tivemos oportunidade de aplicar os conhecimentos em terapias não farmacológicas para 

o alívio da dor e diminuição da ansiedade e foi-nos possibilitado o desenvolvimento de novas 

técnicas, como por exemplo a administração de gás inalatório analgésico, um método 

farmacológico para alívio da dor.  

 No decurso deste módulo do Estágio Final, foi realizada a avaliação do desenvolvimento 

e crescimento da criança ou jovem, efetuando orientação antecipatória à família sempre que 

necessário.  

Tivemos a possibilidade de colaborar na gestão do serviço, uma vez que a enfermeira 

orientadora desempenhava funções de chefia e de gestão na ausência da enfermeira-chefe. 

Assim tivemos oportunidade de perceber o funcionamento geral do serviço e de participar na 

gestão de recursos materiais e humanos.   

Em relação ao Projeto de Intervenção, validamos o diagnóstico de situação junto da 

enfermeira orientadora e da enfermeira-chefe do SUP, identificando os problemas com mais 

necessidade de intervenção: necessidade de capacitar os jovens e famílias sobre importância 

do sono de qualidade e necessidade de formação da equipa de enfermagem relativamente 

ao Sono do Adolescente.  
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De forma a dar resposta às necessidades detetadas e aos objetivos traçados, em 

conjunto com a professora coordenadora, planeamos e realizamos uma formação em serviço 

para a equipa de enfermagem, intitulada “O sono na adolescência – boas práticas para uma 

higiene do sono saudável” (Apêndice II), onde abordamos a importância do sono na 

adolescência, fases do sono, caraterísticas da adolescência e do ciclo vigília-sono, 

consequências da má qualidade/quantidade do sono e boas práticas para a higiene do sono 

saudável  e construímos um livro, referente à problemática do sono na adolescência, que 

deixamos no SUP para poder ser consultado pelos adolescentes e famílias (Apêndice III).  

A formação em serviço foi bem aceite pela equipa de enfermagem, com boa adesão e foi 

bastante gratificante, pois possibilitou uma reflexão acerca da pertinência do tema e também 

das estratégias e atividades que se poderiam empreender a fim de melhorar a qualidade do 

sono dos jovens que tivessem de pernoitar no serviço.  

O segundo módulo do Estágio Final decorreu num serviço de neonatologia. Até ao início 

deste módulo, o serviço de neonatologia era-nos totalmente desconhecido, pelo que antes do 

seu início, sentimos necessidade de pesquisar bibliografia adequada e de rever os conteúdos 

ministrados durante a componente teórica do curso, para que a integração na equipa 

multidisciplinar e a prestação de cuidados fossem fundamentadas, num sólido conhecimento 

teórico, permitindo o desenvolvimento e aquisição de competências.  

Os cuidados de enfermagem foram dirigidos a RN prematuros, nomeadamente a grandes 

prematuros e a RN de termo em situação crítica, que só por si já requerem uma prática mais 

minuciosa e exigente, de forma a não agravarem ainda mais a sua situação clínica. 

Neste serviço tivemos oportunidade de planear e colaborar/implementar intervenções 

e/ou procedimentos, com base na filosofia de cuidados NIDCAP®, de aumentar a literacia em 

saúde das famílias, incentivando ao desenvolvimento da parentalidade e ajudando os pais a 

integrarem-se como elementos da equipa.  

Diagnosticamos situações de instabilidade hemodinâmica, respondendo atempadamente 

para a sua reversão e desenvolvemos várias atividades, centradas nas competências do 

EEESIP. 

Nos cuidados intermédios, o tempo de contato com as famílias era superior havendo mais 

oportunidades de desenvolver atividades de educação para a saúde, preparando os pais para 
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a alta. Este foi o local que mais se assemelhou com a nossa prática profissional, conferindo 

uma maior segurança aos cuidados prestados. 

No que diz respeito ao Projeto de Intervenção, validamos o diagnóstico com a enfermeira 

orientadora e com a enfermeira-chefe do serviço, identificando as necessidades de 

intervenção: ensinos às famílias sobre a importância do sono infantil, promoção do sono e do 

ambiente de sono seguro. A pedido da enfermeira-chefe e da enfermeira orientadora, foi-nos 

também solicitada, a elaboração de uma norma sobre vacinação e uma formação à equipa de 

enfermagem sobre o mesmo tema.  

A fim de dar resposta às necessidades detetadas sobre a problemática do sono, em 

conjunto com a professora coordenadora, planeamos e elaboramos uma sessão de educação 

para a saúde dirigida aos pais dos RN intitulada “Sono do lactente: promoção do sono 

saudável e do ambiente de sono seguro” (Apêndice IV), uma vez que na UCIN os pais 

encontram-se salvaguardados pela equipa de enfermagem 24 horas por dia, e para que após 

a alta, ao se encontrarem em casa com um bebé prematuro e sozinhos pela primeira vez, 

possam estar mais esclarecidos sobre os cuidados a prestar ao seu filho. Elaboramos, 

também, uma norma sobre o Plano Nacional de Vacinação 2020 (Apêndice V) e uma 

formação em serviço intitulada “Vamos Vacinar?” (Apêndice VI). 

A sessão de educação para a saúde teve bastante adesão por parte dos pais, conduzindo 

ao debate e partilha de opiniões. 

O terceiro módulo do Estágio Final decorreu num SPI. No SPI podem ser admitidas 

crianças de toda a idade pediátrica e com patologias distintas, pelo que este foi um contexto 

que permitiu amplamente o desenvolvimento de competências do EEESIP.  

Inicialmente consultamos as normas, manuais e protolocos institucionais, de modo a 

conhecer o funcionamento do serviço. O bom acolhimento pela enfermeira orientadora e pelos 

restantes enfermeiros foram facilitadores na integração na equipa de enfermagem. 

Foram-nos atribuídas várias crianças de diferentes faixas etárias e com diferentes 

patologias, tanto médica como cirúrgica. O recurso à pesquisa bibliográfica foi uma constante, 

de modo a prestarmos cuidados de excelência, baseados numa praxis científica atual.  

Prestamos cuidados de enfermagem diretos a crianças e jovens, designadamente: 

lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes e respetivas famílias. De acordo com os 
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diagnósticos de Enfermagem, ancorados no Modelo de Parceria de Cuidados, promovemos 

o desenvolvimento da parentalidade, incentivamos a expressão de emoções a fim de diminuir 

a ansiedade associada à hospitalização, utilizamos técnicas farmacológicas e não 

farmacológicas para alivio da dor e da ansiedade, efetuamos orientação antecipatória a 

crianças/jovens e famílias sempre que oportuno, efetuamos educação para a saúde aquando 

da prestação de cuidados, articulamos com a equipa multidisciplinar e fizemos o 

encaminhamento da criança/jovem sempre que  necessário.  

A enfermeira orientadora era chefe de equipa, pelo que foi possível colaborar na tomada 

de decisão na gestão de equipas, desenvolvendo competências nesta área. Realizamos a 

distribuição dos enfermeiros pelos diferentes postos de trabalho e a distribuição dos utentes 

pelos enfermeiros, de forma equitativa, garantindo a segurança das crianças/jovens e a 

qualidade dos cuidados. Todas as decisões foram alvo de reflexão.  

Em relação ao Projeto de Intervenção, validamos o diagnóstico de situação, com a 

enfermeira orientadora e a enfermeira-chefe do serviço, identificando os problemas com 

necessidade de intervenção. De modo a dar resposta às necessidades detetadas, juntamente 

com a professora coordenadora, elaboramos um caderno de atividades para crianças em 

idade pré-escolar e escolar sobre a importância e promoção do sono com a finalidade de 

aprenderem a brincar os bons hábitos de sono, denominado “Aprendendo a ter bons 

soninhos” (Apêndice VIII), construímos um vídeo dirigido aos jovens intitulado “A importância 

do sono na adolescência” (Apêndice VII), que pode ser consultado através do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=GI38mvocSVA  e elaboramos uma formação em serviço 

para enfermeiros e assistentes operacionais sobre a importância do ambiente de sono seguro 

na qualidade do sono do lactente, intitulada “O ambiente seguro enquanto promotor da 

qualidade do sono na criança” (Apêndice IX). Todas as atividades desenvolvidas foram bem 

aceites pela equipa de enfermagem, que salientaram a relevância da problemática na 

atualidade. 

Mais se salienta, que durante a prestação de cuidados nos diversos contextos de estágio 

e de acordo com as necessidades individuais de cada criança/jovem e família, foi transmitida 

informação sobre a importância do sono no desenvolvimento infantojuvenil, número de horas 

de sono aconselhadas para as diferentes faixas etárias, importância da sesta, boas práticas 

para a promoção de um sono saudável e consequências da má qualidade/quantidade do 

sono. Iniciávamos a prestação de cuidados apenas quando RN/crianças/jovens já estivessem 

acordadas, respeitando o tempo de sono, e depois de almoço desligávamos a televisão e 

fechávamos os estores, incentivando à realização da sesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=GI38mvocSVA
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Todo este percurso foi bastante enriquecedor e permitiu o desenvolvimento das 

competências comuns e específicas do EEESIP.   
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4 ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS 
 

Neste capítulo é feita uma análise e reflexão das competências comuns e específicas do 

EEESIP e das competências de mestre adquiridas e desenvolvidas ao longo do Mestrado em 

Enfermagem.  

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

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

saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto 

possível” (Decreto-Lei n.º161 do Ministério da Saúde, 1996, p. 2960), sendo o enfermeiro 

especialista “aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para 

prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” 

(Regulamento n.º 140 da OE, 2019, p. 4744). 

 

4.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

A OE, define as competências comuns do enfermeiro especialista como as  

competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através 

da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados 

e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional 

especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria 

(Regulamento n.º 140 da OE, 2019, p. 4745),  

em que as mesmas “envolvem as dimensões da educação dos clientes e pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar 
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a cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua 

a prática da enfermagem” (Regulamento n.º 140 da OE, 2019, p. 4744). 

As competências comuns do enfermeiro especialista estão divididas em quatro domínios: 

domínio da responsabilidade profissional, ética e legal; domínio da melhoria contínua da 

qualidade, domínio da gestão dos cuidados, e domínio do desenvolvimento das 

aprendizagens pessoais. 

Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

Este domínio inclui as competências de desenvolver uma prática profissional e ética no 

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

humanos e as responsabilidades profissionais.  

A justificação do agir em enfermagem é feita através do código deontológico, sendo este 

que orienta as decisões e a responsabilidade profissional, através de um conjunto de normas, 

com caráter obrigatório de forma a obter boas práticas (OE, 2015), pelo que o enfermeiro, no 

exercício das suas funções, deverá adotar uma conduta responsável e ética, atuando no 

respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos (Decreto-Lei n.º161 

do Ministério da Saúde, 1996).  

A ética procura compreender os valores que estão na base das tomadas de decisão e 

ações relacionadas com a prática, mas também para proporcionar orientação para a ação 

quando existem conflitos de valores (Dawson, 2010). A tomada de decisão é parte das 

atividades dos enfermeiros que gerem os serviços de enfermagem, no entanto por vezes é 

um processo bastante complexo, pois experiências passadas, valores, crenças e habilidades 
podem pesar na decisão (Eduardo et al., 2015). Decisões com êxito pressupõem decisões 

assertivas (Eduardo et al., 2015), e para tal dever-se-á ter em conta quatro princípios éticos: 

princípio da autonomia, da beneficência, não maleficência e da justiça. No princípio da 

autonomia, o enfermeiro deverá agir de forma a reconhecer no outro, a competência de decidir 

por si próprio (Almeida, 2010). O princípio da beneficência significa fazer o bem, agir em 
benefício do outro (Koerich et al., 2005). No princípio de não-maleficência, o dever de não 

prejudicar ninguém de qualquer forma, de não causar danos, e o princípio da justiça ou 

equidade, o dever da distribuição coerente, equitativa e adequada de recursos, deveres e 
benefícios sociais por todos (Koerich et al., 2005). 



O sono: determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem. Contributos do enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde infantil e pediátrica na promoção do sono de qualidade  
 

44 
 

Em todo o nosso percurso, agimos sempre com base nos valores e nas normas 

deontológicas, respeitando os direitos humanos. Todos os procedimentos foram previamente 

explicados às crianças/jovens e aos seus pais, prestamos esclarecimento de dúvidas e 

zelamos pelo direito à privacidade e intimidade. Todas as decisões foram guiadas atendendo 

aos princípios éticos e deontológicos da profissão e tomadas em concordância com a 

criança/jovem e família, trabalhando em parceria, tendo como premissa máxima o superior 

interesse da criança.  

Domínio da melhoria contínua da qualidade 

As competências que incorporam este domínio são: desempenha um papel dinamizador 

no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da 

governação clínica; concebe, gere e colabora em programas de melhoria contínua da 

qualidade; cria e mantém um ambiente terapêutico e seguro. 

A qualidade e a segurança nos cuidados são “uma garantia de sustentabilidade do 

Serviço Nacional de Saúde” garantindo os direitos dos utentes na sua relação com o sistema 

de saúde (Despacho n.º 5613 do Ministério da Saúde, 2015, p. 13551), pelo que a qualidade 

em saúde é um dever de todos os profissionais, incluindo dos enfermeiros.  

A OE estabeleceu os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem que 

incentivou os enfermeiros portugueses na melhoria contínua da qualidade, no entanto, é aos 

colégios da especialidade e concelhos de enfermagem regionais que compete garantir a sua 

aplicabilidade e da responsabilidade das instituições de saúde criar estruturas e adequar os 

recursos favoráveis ao desenvolvimento profissional dos enfermeiros (OE, 2001).  

Nas instituições é comum uniformizarem-se normas e procedimentos, sendo estas 

consideradas “um instrumento de qualidade de prestação de serviços pelos profissionais de 

saúde” contribuindo para a melhoria dos sistemas de saúde. Estas detêm o “potencial de 

melhorar os resultados (outcomes), aumentar a eficiência clínica e minimizar os riscos através 
da diminuição de intervenções desnecessárias, ineficazes ou mesmo prejudiciais” (Roque et 

al., 2007, p. 7). 

Em todos os locais de estágio, foi-nos dado a conhecer as normas e procedimentos de 

cada serviço, sendo estas, tal como o código deontológico, padrões de qualidade dos 

cuidados de enfermagem e as políticas da instituição colocadas em prática no exercício das 

nossas funções.  
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No SUP, conforme estava protocolado, verificávamos na parte da manhã todos os 

equipamentos da sala de reanimação, registando em documento apropriado para o efeito.  

Salvaguardamos um ambiente seguro e terapêutico, em parceria com os pais e tendo em 

conta a faixa etária da criança, com a elevação das grades das camas e a identificação correta 

das crianças.  

Colaboramos em projetos na área da qualidade, efetuando os registos clínicos em 

programas informáticos como o SClínico e B-ICU.CARE, sendo estes essenciais aos cuidados 

e também como indicadores da qualidade. 

Desenvolvemos uma norma e póster em relação à administração de vacinas na UCIN, 

sendo uma mais-valia para a melhoria contínua da qualidade, visto que se repercute nos 

cuidados prestados às crianças e famílias.  

Em relação à gestão do risco em saúde, segundo Ramos & Trindade (2011), a 

implementação de estratégias minimiza a ocorrência de incidentes ou de situações 

potenciadoras de causar lesões ao utente, pelo que a prevenção de acidentes e a promoção 

da segurança é da responsabilidade de todos os profissionais de saúde. Essa 

responsabilidade foi, então, assumida por nós em todos os contextos de estágio, contribuindo 

para o controlo da infeção hospitalar através dos cinco momentos da higienização das mãos 

(DGS, 2019), realização de testes SARS-CoV2 e uso de equipamentos de proteção individual, 

e na preparação e administração de terapêutica, atendendo sempre aos “nove certos na 

administração de medicamentos”: paciente certo; medicamento certo; via certa; hora certa; 

dose certa; registo certo; orientação certa (informar a criança/jovem e família sobre o 

medicamento e a sua indicação, certificando que as orientações foram percebidas); forma 

certa (avaliar se a medicação é compatível com o estado clinico); resposta certa (avaliar a 

resposta da terapêutica, através da monitorização da criança/jovem, a fim de detetar possíveis 
efeitos adversos) (Ferreira et al., 2014). 

Domínio da gestão dos cuidados 

A gestão dos cuidados em saúde pode definir-se como o “provimento ou disponibilização 

das tecnologias de saúde” considerando as necessidades individuais dos indivíduos, com 

vista ao seu bem-estar, segurança e autonomia de forma a obter “resultados que podem ser 
definidos, previstos, analisados e avaliados”, (Mororó et al., 2017, p. 324).  
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Na enfermagem, a gestão de cuidados é orientada para a organização do trabalho e de 

recursos humanos, de forma a assegurar condições adequadas às necessidades de cuidados 

aos utentes e à atuação da equipa de enfermagem (Mororó et al., 2017), sendo a liderança 

competência essencial para a sua execução, “visto que facilita as interações pessoais e 
grupais para o alcance de objetivos comuns” (Mororó et al., 2017, p. 324). 

Nos contextos de estágio, a gestão de cuidados foi efetuada sob a orientação das 

enfermeiras orientadoras. Num dos contextos, a enfermeira orientadora desempenhava 

funções de chefia no serviço e nos restantes, ambas eram chefes de equipa, permitindo-nos 

colaborar na gestão de cuidados, promovendo o desenvolvimento desta competência.  

Colaboramos na gestão de recursos materiais (verificação e reposição de stock, pedidos 

de material de consumo clínico e não clínico e pedidos de terapêutica à farmácia), de recursos 

humanos (distribuição dos elementos das equipas por turnos e áreas de trabalho e distribuição 

dos utentes por elementos da equipa) e foi possível observarmos a chefe de equipa resolver 

problemas e tomar decisões que surgiam ao longo do turno, nomeadamente na organização 

do serviço e gestão de recursos humanos e materiais.  

Domínio do desenvolvimento das aprendizagens pessoais 

As competências que contemplam este domínio são: desenvolve o autoconhecimento e 

a assertividade; baseia a sua praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões de 

conhecimento. 

Neste domínio pretende-se que o enfermeiro especialista demonstre capacidade de 

autoconhecimento, reconhecendo que afeta as relações terapêuticas e profissionais, e que 

fundamente as intervenções e processos de tomada de decisão em “conhecimento válido, 

atual e pertinente, assumindo-se como facilitador nos processos de aprendizagem e agente 

ativo no campo da investigação” (Regulamento n.º 140 da OE, 2019, p. 4749). 

Durante todo o percurso formativo, surgiram diferentes situações que foram alvo de 

reflexão, quer pessoalmente quer com o enfermeiro orientador ou a professora coordenadora. 

Estes momentos foram facilitadores do nosso desenvolvimento pessoal e profissional, 

contribuindo para a prestação de cuidados de qualidade e para a mudança de enfermeira 

generalista para enfermeira especialista.  
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No que respeita à prática clínica, esta foi baseada em evidência científica pertinente, 

válida e atual. Elaboramos trabalhos académicos e científicos ao longo do mestrado, dando 

destaque ao Projeto de Intervenção e à elaboração de uma revisão integrativa da literatura 

(Apêndice X), realizamos formações em serviço nos diversos contextos, sendo facilitadores 

da aprendizagem, foi realizado o curso de Suporte Avançado de Vida [SAV] Pediátrico, com 

sucesso (Anexo I) e efetuamos pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas sempre 

que surgia a necessidade de adquirir ou consolidar conhecimentos acerca de determinada 

problemática.    

 

4.2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E PEDIÁTRICA 

 

O EEESIP tem como missão trabalhar em parceria com a criança/jovem e família, em 

qualquer contexto onde se encontre, prestando cuidados de nível avançado, com segurança 

e competência, de forma a promover o mais elevado estado de saúde possível (Regulamento 

n.º 422 da OE, 2018). Este utiliza um modelo concetual centrado no binómio criança-família, 

sendo áreas de atuação a  

avaliação e promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e do 

jovem, com orientação antecipatória às famílias para a maximização do 

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

deteção precoce e encaminhamento de situações que possam afetar 

negativamente a vida ou qualidade de vida, nomeadamente 

comportamentos de risco, suicídio, violência e gravidez; a promoção da 

autoestima do adolescente e a sua progressiva responsabilização pelas 

escolhas relativas à saúde (Regulamento n.º 422 da OE, 2018, p. 19192). 

São competências do EEESIP assistir a criança/jovem e família na maximização da 

saúde, cuidar da criança/jovem e família em situações de especial complexidade e prestar 

cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e desenvolvimento da 

criança e do jovem (Regulamento n.º 422 da OE, 2018). 



O sono: determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem. Contributos do enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde infantil e pediátrica na promoção do sono de qualidade  
 

48 
 

Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da saúde 

A competência “assiste a criança/jovem com a família, na maximização da saúde” 

comtempla duas unidades de competência: “implementa e gere, em parceria, um plano de 

saúde, promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o regime e da reinserção social 

da criança/jovem” e “diagnostica precocemente e intervém nas doenças comuns e nas 

situações de risco que possam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da 

criança/jovem” (Regulamento n.º 422 da OE, 2018, p. 19193).  

Nos diferentes contextos de estágio, a nossa prestação de cuidados foi sempre orientada 

pelo modelo de parceria de cuidados de Anne Casey, que defende que os pais são os 

melhores prestadores de cuidados aos seus filhos (Casey, 1993). Assim, todos os cuidados 

foram planeados com a criança/jovem e/ou família, tendo em conta as necessidades 

individuais dos mesmos, e executados com a participação destes, de modo a assegurar o 

bem-estar geral. 

Na UCIN, os RN ficavam internados por longos períodos, pelo que foi possível 

acompanhar as mesmas crianças e famílias durante o estágio. Uma das mães, inicialmente 

recusava-se, por medo, a prestar cuidados ao seu filho. Fomos sempre explicando todos os 

procedimentos e intervenções, incentivando á sua participação, com um toque ou um carinho. 

Um dia começou a pedir para ser ela a realizar os cuidados, tendo-se tornando cada vez mais 

autónoma com o passar do tempo.  

Sempre que oportuno, efetuamos ensino às crianças/jovens e/ou família, possibilitando o 

desenvolvimento de competências para a gestão dos processos específicos de saúde e 

doença, e de comportamentos potenciadores de saúde.  

Comunicar com a criança/jovem e/ou família, adaptando técnicas de comunicação à faixa 

etária e ao estadio de desenvolvimento, e também ao grau de entendimento da família, à sua 

cultura, crenças e valores, foi essencial para sermos bem-sucedidos.  

O trabalho em parceria foi, também, desenvolvido junto da equipa multidisciplinar nos 

serviços e também através do encaminhamento das crianças ou jovens para outros 

profissionais, serviços ou unidades, tais como hospital de dia e unidades de cuidados de 

saúde personalizados.  
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No SPI presenciamos uma situação que poderia colocar em risco a segurança da criança. 

Após discussão/reflexão com a orientadora e com a educadora do serviço, fizemos a sua 

referenciação para o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco.  

Cuida da criança/jovem e família em situações de especial complexidade 

A competência “cuida da criança/jovem e família em situações de especial complexidade” 

contempla cinco unidades de competência: “reconhece situações de instabilidade das funções 

vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriados”; “faz a gestão 

diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas”; “responde às 

doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados”; “providencia cuidados à 

criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade 

de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente suportadas na 

evidência”; e “promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade” (Regulamento n.º 422 da OE, 2018, p. 19193). 

No SUP tivemos oportunidade de realizar a triagem de Manchester, o que significa ter de 

agir rápida e eficazmente no reconhecimento e na atuação de situações que colocassem em 

risco a vida de crianças ou jovens. A prioridade de atendimento e os cuidados prestados eram 

definidos consoante a situação clínica e as necessidades da criança ou jovem.  

Na UCIN e SPI identificamos situações de instabilidade hemodinâmica, respondendo 

atempada e eficazmente na inversão dessa condição. Para adquirir habilidades na execução 

desta competência realizamos o curso SAV pediátrico (Anexo I). 

Nos diferentes contextos de estágio tivemos várias oportunidades de prestar cuidados a 

crianças/jovens e famílias em situação de doença aguda, promovendo o conforto e bem-estar 

e fazendo a avaliação e gestão da dor a cada procedimento e /ou intervenção realizada.  

Tivemos também oportunidade de prestar cuidados a crianças/jovens e famílias com 

doenças crónicas e raras, promovendo uma relação de empatia com as mesmas, através da 

escuta ativa, incentivo de expressão de emoções e desenvolvimento de estratégias 

promotoras de esperança. No momento da alta era explicado à criança/jovem e pais quais os 

recursos disponíveis na comunidade e feito o seu encaminhamento.  

Em todos os contextos executamos medidas farmacológicas e não farmacológicas para 

o alívio da dor. As medidas farmacológicas mais comuns eram o uso creme anestésico local 
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(Emla), colocado antes do procedimento, para ter tempo para atuar, ou aquando do 

procedimento, o uso do gás inalatório analgésico (protóxido de azoto). As medidas não 

farmacológicas eram implementadas durante as intervenções e ajustadas a cada criança ou 

jovem segundo a idade e o grau de desenvolvimento. Na UCIN para o alívio da dor usávamos 

o método canguru/colo, contenção, amamentação, sacarose e leite materno. No SUP e SPI 

usámos maioritariamente técnicas de distração, como ver e ouvir uma música ou filme no 

telemóvel e contar uma história.  

No decorrer do estágio final, todas as decisões tomadas foram com base na evidência 

científica atual.  

Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e 
desenvolvimento da criança e do jovem 

A competência “presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de 

vida e desenvolvimento da criança e do jovem” contempla quatro unidades de competência: 

“promove o crescimento e o desenvolvimento infantil”; “promove a vinculação de forma 

sistemática, particularmente no caso do recém-nascido doente ou com necessidades 

especiais”; “comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de 

desenvolvimento e à cultura”; “promove a auto-estima do adolescente e a sua 

autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (Regulamento n.º 422 da OE, 2018, p. 

19194).  

A avaliação do desenvolvimento e crescimento infantil foi transversal a todos os contextos 

de estágio. Sempre que detetamos alguma alteração ou fator de risco, efetuamos ensinos 

oportunos á criança/jovem e família. Quando necessário, efetuamos o encaminhamento para 

a equipa de intervenção precoce na infância.  

Para potenciar o desenvolvimento infantil, minimizamos os estímulos no ambiente de 

cuidados ao RN, contribuindo para a promoção de um ambiente terapêutico, propicio ao seu 

bom desenvolvimento, promovemos a vinculação entre os pais e filhos através do contacto 

sensorial e afetivo, na participação nos cuidados ao RN, através da amamentação quando tal 

era possível) e incentivamos ao desenvolvimento do papel parental, capacitando os pais 

acerca de cuidados fundamentais, tais como: higiene, eliminação, alimentação, segurança, 

posicionamentos e regime terapêutico.  
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Promovemos orientação antecipatória às famílias, mas também a crianças e jovens, em 

matérias como alimentação, posicionamento adequado e hábitos de sono, estratégias 

promotoras do desenvolvimento, vacinação, relação emocional, acidentes e segurança, 

estilos de vida saudáveis, vida na creche/escola, saúde oral, risco de consumos nocivos, 

violência e maus-tratos, puberdade, sexualidade e imagem corporal.  

Relacionamo-nos com a criança/jovem e família respeitando a sua cultura e as suas 

crenças, usando uma linguagem que fosse de fácil compreensão para todos e adaptada ao 

grau de desenvolvimento e/ou faixa etária da criança ou jovem.  

Aos jovens incentivamos a comunicação de emoções, providenciamos sigilo profissional 

e tivemos em consideração as suas preferências e vontades.  

 

4.3 COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

 

O artigo 15.º do Decreto-Lei 74/2006 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016 da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior de 13 de setembro, determina que o grau de mestre pode ser conferido numa 

área de especialidade a quem demonstre: 

a) “Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível 

que: 

i. Sustentando-se nos conhecimento obtidos ao nível do 1.º ciclo, 

os desenvolva e aprofunde; 

ii. Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e 

aplicações originais, em muitos casos em contexto de 

investigação; 

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 

compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não 

familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que 

relacionados com a sua área de estudo; 
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c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões 

complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de 

informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações 

e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses 

juízos ou os condicionem; 

d)  Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer 

a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; 

e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 

vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (p. 

3174). 

O curso Mestrado em Enfermagem – Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica, ocorreu em sala de aula/online e em contexto de estágio. Esta metodologia 

permitiu que após o término da licenciatura em enfermagem e de mais de uma década de 

experiência profissional em Cuidados de Saúde Primários, aperfeiçoássemos os 

conhecimentos adquiridos na licenciatura bem como desenvolvêssemos novos 

conhecimentos cientificos, capacidades e competências, levando a um enriquecimento da 

nossa vida profissional.  

A pesquisa baseada na evidência cientifica atual e pertinente foi fundamental para 

aumentar e atualizar conhecimentos, para o desenvolvimento de competências, para a 

prestação de cuidados de excelência e para o desenvolvimento do Projeto de Intervenção 

empreendido no Estágio Final.  

Durante o percurso do Estágio Final (desenvolvido integralmente em contextos diferentes 

da nossa experiência profissional), foi indispensável integrar os conhecimentos adquiridos na 

componente teórica, nos trabalhos académicos/científicos efetuados e em toda a pesquisa 

realizada, perante as situações novas e/ou complexas com que nos confrontamos, 

possibilitando-nos julgamentos clínicos e tomadas de decisão, com base na responsabilidade 

ética e social.  
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Todo o conhecimento alcançado durante este percurso formativo, foi partilhado com a 

professora coordenadora, os enfermeiros orientadores e com as equipas de enfermagem 

onde fomos integrados, com o objetivo de contribuir para a divulgação do conhecimento em 

enfermagem bem como para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  

Foram também transmitidas as conclusões de um trabalho académico desenvolvido ao 

longo do mestrado, relacionado com a saúde infantil e pediátrica, efetuado através de uma 

comunicação livre, no 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do 

Adolescente (Anexo II). A elaboração deste relatório é, também, uma forma de transmitir e 

divulgar as aprendizagens e conhecimentos desenvolvidos na área da promoção do sono 

infantil.  

Os conteúdos ministrados durante a componente teórica do curso e os trabalhos 

académicos e científicos desenvolvidos, contribuíram para o desenvolvimento de 

competências facilitadoras de uma aprendizagem auto-orientada/autónoma ao longo da vida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração deste Relatório permitiu-nos documentar o percurso durante o Estágio 

Final, fundamental para a aquisição das competências comuns e específicas do EEESIP e 

das Competências de Mestre, assim como divulgar o percurso e conclusões do Projeto de 

Intervenção desenvolvido: “O sono: determinante da saúde e bem-estar da criança e do jovem 

– Contributos do EEESIP na promoção do sono de qualidade”. 

O Projeto de Intervenção realizado, transversal a todos os contextos de estágio e 

fundamentado na metodologia de projeto, deu resposta a todas as suas etapas, contribuindo 

assim, para a capacitação e mudança de comportamentos promotores da qualidade do sono 

infantojuvenil.  

O desenvolvimento do enquadramento concetual, através da pesquisa bibliográfica 

efetuada ao logo de todo o curso do mestrado, permitiu-nos aprofundar e adquirir 

conhecimentos na área de interesse, sendo estes fundamentais para basear as nossas 

escolhas durante este percurso. 

A possibilidade de os estágios terem sido realizados em diferentes contextos (serviço de 

urgência pediátrica, serviço de neonatologia e serviço de internamento em pediatria) 

contribuíram substancialmente para o desenvolvimento das competências de EEESIP e 

Mestre assim como para o nosso crescimento profissional e pessoal.  

Sumariamente, retratamos os diferentes contextos de estágio, implementamos e 

descrevemos o Projeto de Intervenção baseando as nossas escolhas em evidência científica 

atual e manifestamos capacidade de reflexão crítica na nossa praxis clínica tendo 

desenvolvido as competências comuns e especificas de EEESIP e de Mestre e contribuímos 

ativamente para a promoção do sono infantil, pelo que assumimos que os objetivos a que nos 

propusemos foram atingidos.  

Os motivos que nos levaram à escolha desta problemática, prendem-se com o facto de o 

sono continuar a não ser valorizado pelos profissionais de saúde nas consultas de vigilância 

infantil/juvenil, apesar de ser um dos cuidados antecipatórios definidos pelo PNSIJ. 
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Constatamos na nossa prática profissional, que os “mitos culturais”, sobre o sono das 

crianças e dos jovens, se mantêm presentes, sendo normal os “bebés” não dormirem ou o 

deitar tardio de crianças e jovens não ter repercussões na sua saúde, não estando a maioria 

dos pais devidamente informados e conscientes da importância de um sono de qualidade. 

A pandemia por COVID-19 veio agravar esta situação, pois levou à alteração das rotinas 

diárias das crianças/jovens e famílias e ao aumento de receios e dos níveis de ansiedade, o 

que contribuiu ainda mais para a má qualidade e quantidade de horas de sono, com 

repercussões a nível da saúde mental: isolamento, depressões e tentativas de suicídio 

(informação obtida por dados empíricos, observados/relatados em contexto hospitalar e nas 

consultas de vigilância infantil/juvenil). Com a pandemia houve, também, alterações na 

dinâmica das consultas, sendo muitas destas suspensas, perdendo-se o acompanhamento 

dos utentes.  

Assim, pelos motivos supracitados, sugerimos mais formação e sensibilização sobre a 

problemática em causa, aos profissionais de saúde e às instituições de ensino 

(professores/educadores), pretendendo-se assim, dar continuidade ao projeto iniciado no 

curso de mestrado , em particular nos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente:  através 

de parcerias com as equipas de Enfermagem de Saúde Escolar  e de Saúde Materna, na 

formação aos pais no decurso  das sessões de preparação para o nascimento e parentalidade, 

a fim de os sensibilizar precocemente para a importância do sono da criança e do jovem. 

Pretendemos ainda, desenvolver uma consulta do sono infantojuvenil, na Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados onde trabalhamos, a fim de maximizarmos o 

desenvolvimento da criança e do jovem. 

Estamos convictos, enquanto futura Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica e Mestre, que só através do aumento da literacia em saúde, sobre a 

problemática do sono e dos benefícios do sono de qualidade para a saúde e bem-estar da 

criança e do jovem, poderemos contribuir para estilos de vida mais saudáveis. 

Num futuro próximo e tendo sempre como finalidade a prestação de cuidados de 

excelência à criança, jovem e família, pretendemos continuar a adquirir/desenvolver 

conhecimento científico sobre a problemática trabalhada ao nível do Doutoramento. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Determinar se a qualidade do sono na adolescência interfere no desempenho 

académico. 

Metodologia: Revisão Sistemática, segundo o protocolo da JBI. A pesquisa efetuou-se na 

base de dados da B-On, utilizando-se o método PICO. Utilizado um universo temporal de 2016-

2021 e após aplicar os critérios de inclusão/exclusão e eliminar artigos que não respondiam à 

questão da revisão, estudos repetidos e os que não apresentassem a metodologia patenteada 

selecionaram-se 7 artigos. A pesquisa decorreu no mês de outubro de 2021. 

Resultados: Foram selecionados 2 estudos de coorte e 5 estudos transversais analíticos. A 

boa qualidade do sono, na adolescência foi associada a melhores resultados académicos, 

enquanto a má qualidade a mais problemas escolares e a maus resultados académicos.  

Conclusão: Conclui-se que a qualidade do sono na adolescência tem interferência no 

desempenho académico. Ações de educação para a saúde do sono na adolescência são 

fundamentais para melhorar não só o desempenho académico, como o bem-estar em geral.  

 

Palavras-Chave: Sleep hygiene, Adolescents, Academic performance  
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ANEXO I - Certificado do European Pediatric Advanc Life Support  
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Anexo II – Certificado da Comunicação Livre  
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