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RESUMO 

O presente relatório de estágio, tem como finalidade descrever, de forma analítica e 

reflexiva o percurso formativo e profissional desenvolvido ao longo dos diferentes campos de 

estágio, expondo de forma pormenorizada a aquisição de competências de Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [EEESIP] e as competências de 

mestre. 

O EEESIP tem uma responsabilidade na equipa de saúde, no que concerne ao 

desenvolvimento da promoção de uma parentalidade segura, à qual reforça os processos 

vinculativos entre as crianças, jovens e as suas famílias. A parentalidade é visionada como uma 

questão de saúde pública de elevada importância, pois as famílias contribuem construtivamente 

para o desenvolvimento infanto-juvenil saudável. A adaptação à parentalidade é um processo 

de transição, que afeta a estrutura familiar com impacto no estabelecimento de relacionamentos 

vinculativos precoces, entre pais e filhos, e na forma como os pais vivenciam o processo. Este 

período, carece de estratégias promotoras de educação parental com vista à promoção de uma 

interação vinculativa e ao estímulo do desenvolvimento de um apego seguro.  

A Literacia em Saúde assume-se como uma estratégia fulcral para promover a capacitação 

parental nos processos de transição para a parentalidade, onde o EEESIP estabelece com a 

família uma parceria de cuidados, e têm a sua ação interventiva no desenvolvimento do cuidar 

centrado na família. 

O projeto de intervenção [PI] foi inserido na linha de investigação Segurança e Qualidade 

de Vida, que integra a problemática relativa à importância da Literacia em Saúde na Transição 

para a Parentalidade de pais de Recém-Nascidos [RN´s] Prematuros promovida pelos 

enfermeiros do Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal [SMIPN] com ganhos em 

saúde, na relação parental. 

Palavras – Chave: Capacitação Parental; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica; Literacia em Saúde; Transição para a parentalidade; Prematuridade 
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ABSTRACT 

This internship report aims to describe, analyzed and reflect the training, academic education 

and professional path developed throughout the different internship fields and exposes in detail 

the competences of a Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing (SNCPHN), as 

well the master´s skills in this area. 

A SNCPHN has a high responsibility and plays a privileged role on the improvement of safe 

parenting that reinforces binding processes between children, young people and their families. 

Parenthood is seen as a public health issue of high relevance, as families constructively 

contribute to health children´s development. The adaptation to parenthood is a transition 

process that affects all the family structure and impacts not only early binding relationship 

between parents and children, but the way they experience the process. This period require 

some strategies to support parental education, in order to process a bonding interaction and 

encourage the development of a safe connection between parents and children. 

Health knowledge plays a key role in this process, enlightening parent´s skills on the transition 

to parenthood, and the Specialist Nurse in Child and Pediatric health Nursing establishes a care 

partnership with the family and bases his/her work on the development of family – centered 

care. 

The intervention protect was carried out regarding the following line of investigation: The 

Safety and Quality of Life, that praise the importance of health knowledge on the transition to 

parenthood of premature newborn´s parents, promoted by nurses from the Pediatric Medicine 

Unit and Neonatal Intensive Care (PMUNIC), with health profits to parent´s relationship. 

 
Keyword:  Parental Empowerment; Nurse Specialist in Child and Pediatric Health Nursing; 

Health Literacy; Transition to parenting; Prematurity 
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INTRODUÇÃO 
 
  

No âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de especia-

lização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [ESIP], da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Beja, em específico na «Unidade Curricular: Relatório», foi-nos pro-

posto a realização de um relatório final de estágio de natureza profissional. 

O presente relatório tem como finalidade, que o mestrando seja capaz de descrever, anali-

sar e refletir o percurso formativo no âmbito do estágio profissional realizado durante o estágio 

I e o estágio Final, com o propósito de demonstrar  a “aquisição e desenvolvimento de conhe-

cimentos, aptidões e competências” (Nunes, 2020, p. 15), que integram a ação de um EEESIP 

e competências de mestre em enfermagem,  no domínio do cuidar junto da criança, jovem e 

família, que careça de cuidados de enfermagem especializados nas mais diversas áreas de atu-

ação, e nos contextos em que estas se inserem, bem como, demonstre a capacidade de comu-

nicação face ao seu projeto de intervenção em saúde, desenvolvido no âmbito do estágio pro-

fissional (Nunes, 2020). 

Segundo Nunes (2020), pretende-se que este relatório permita ao mestrando, que este seja 

capaz de provar os seguintes objetivos formativos: “evidenciar capacidade de reflexão crítica 

sobre a prática clínica; fundamente as escolhas com base na teorização e na evidência cientí-

fica; descreva e avalie o desenho e a implementação de projeto de intervenção; apresente um 

relatório para provas públicas”. (p.15) 

Face ao exposto, o presente relatório integra a descrição pormenorizada do PI no domínio 

da saúde, desenvolvido na área da Saúde Infantil e Pediátrica, o qual integrou a reflexão de uma 

problemática de interesse acoplada à parceria de cuidados à criança, jovem e família, com ne-

cessidades de intervenção do EEESIP. Deste modo, a problemática eleita foi relativa à impor-

tância da capacitação parental, através da literacia em saúde promovida pelos enfermeiros, 

como estratégia facilitadora da transição para a parentalidade.
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Assim, o PI foi desenhado para ser implementado numa unidade de SMIPN da região sul 

do país, e concebido para ser executado pelos enfermeiros que o integram, junto dos pais de 

RN´s prematuros internados na unidade. O PI foi intitulado da seguinte forma: “Capacitar para 

melhor Cuidar: o contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade de Pais 

de RN´s Prematuros”.  

Não obstante, importa salientar que, a essência do seu fundamento foi transposta para os 

diferentes contextos de estágio, no âmbito da área de interesse a intervir, face à capacitação 

parental e aos contributos da literacia em saúde nos processos de transição para a parentalidade 

em idade pediátrica. 

A linha de investigação adotada foi a Segurança e Qualidade de Vida, visto que, integra 

a problemática de interesse. Porém, para a implementação do PI utilizámos a Metodologia de 

Trabalho Projeto, sendo que, esta metodologia “tem como objectivo principal centrar-se na 

resolução de problemas e, através dela, adquirirem-se capacidades e competências de 

características pessoais pela elaboração e concretização de projetos numa situação real”. 

(Ruivo, M.A.; Ferrito, F.; Nunes, L.,2010, p.5) 

Quanto à justificação da eleição da problemática de interesse, esta emergiu inicialmente 

em contexto pessoal, no âmbito da prática de cuidados diários numa Unidade de Cuidados Es-

peciais Neonatais [UCEN], e na necessidade de dar uma resposta concreta aos problemas dos 

pais de RN´s prematuros, que vivenciam a transição para a parentalidade. Por outro lado, a 

justificação da escolha, foi reforçada durante a frequência no estágio profissional, através da 

observação direta do contexto vivido, e ao longo da prestação de cuidados no SMIPN. Pois, a 

separação abrupta e inesperada do recém-nascido [RN] com a mãe, no momento do pós-parto 

imediato, quando este é encaminhado pela sua situação clínica para uma unidade de cuidados 

neonatais (intensivos/intermédios), rompe com as expectativas idealizadas pela mãe ao longo 

da gestação, e contribuí para um momento repleto de sentimentos de tristeza, desesperança, 

culpa, insegurança e ansiedade.  

A ocorrência deste quadro inesperado, quebra as representações psíquicas associadas a este 

encontro entre a mãe e o filho (Rodrigues & Magalhães, 2011), pelo que, “o processo mútuo de 

fabricação de um bebê por uma mãe e de fabricação de uma mãe por um bebê fica prejudicado 
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quando uma das partes não exerce aquilo que é esperado”. (Rodrigues & Magalhães, 2011, 

p.27) 

Todavia, os RN´s de risco ou RN´s prematuros, contrariamente aos RN´s de termo, sem 

fatores de risco associado, saudáveis não têm a habilidade inata de chamar a atenção da mãe 

manifestando a sua presença, visto que, RN pré-termo ou com condição patológica, carece de 

cuidados intensivos neonatais emergentes e “concentram toda a sua força vital para sobreviver, 

restando pouca ou nenhuma energia para possíveis interações. Este é o modo pelo qual se adap-

tam ao novo ambiente”. (Rodrigues & Magalhães, 2011, p.27)  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros [OE], Guia Orientador de Boa Prática – Adaptação à 

Parentalidade durante a Hospitalização [GOBPAPH] (2015a), “tornar-se pai e mãe é um dos 

maiores desafios que os seres humanos enfrentam pela responsabilidade que provoca, pelas 

mudanças que envolve e pela necessária adaptação que o nascimento de uma criança sempre 

provoca no seio da família”. (p.11). O nascimento de um novo membro, requere junto da família 

uma capacidade de adaptação e de reorganização quer ao nível psíquico, quer ao nível dos 

papéis familiares, e ao nível das funções, que todos desempenham na estrutura familiar. Este 

processo de construção, inscrição e filiação familiar do RN é longo e lento. (Rodrigues & 

Magalhães, 2011) 

Face ao exposto, o enfermeiro é percecionado no apoio aos pais como:  

figura de suporte e formador molda o ambiente e torna a prestação de cuidados mais 

direcionados às necessidades dos pais e dos recém-nascidos. Os enfermeiros são úteis 

ao ajudarem os pais a conhecerem o seu recém-nascido e a reconhecerem sinais 

comportamentais no seu desenvolvimento. (Lowdermilk & Perry, 2008, p.914) 

Deste modo, a temática escolhida remete para a interligação de dois conceitos 

fundamentais, no domínio da prestação de cuidados em enfermagem de saúde infantil e 

pediátrica, designadamente: a «parentalidade» e a «parceria de cuidados». Assim, e segundo a 

OE e em específico, os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica [PQCEESIP] (2017b) a parentalidade é definida da seguinte forma: 

assumir as responsabilidades de ser mãe ou pai. Comportamentos destinados a 

facilitarem a incorporação dum RN na unidade familiar; comportamentos para otimizar 
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o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização das expectativas dos 

indivíduos, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel parental, 

adequados ou inadequados. (OE, 2017b, p.13) 

No que respeita, a Parceria de Cuidados esta é definida como o modelo de “cuidados de 

enfermagem pediátrico, que reconhece os pais como parceiros ativos e valoriza as suas 

capacidades como prestadores de cuidados à criança/jovem” (OE, 2017b, p.13). Pelo que, 

pretendemos com a implementação do PI promover junto dos pais “sentimentos de conforto e 

de confiança no desempenho dos seus respetivos papéis parentais” (Lowdermilk & Perry, 2008, 

p.522), pois este, suporte é fundamental nesta fase pandémica, visto que, as mães estão isoladas 

e sem suporte familiar nas instituições, pela restrição de acompanhamento paterno e de visitas. 

Para isso, a «Literacia em Saúde» foi a estratégia eleita a utilizar. Posto isto, em 1998, a 

Organização Mundial da Saúde [OMS] “adotou o conceito proposto por Nutbeam, que definiu 

a literacia em saúde como o conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos 

indivíduos para acederem à compreensão e ao uso da informação, de forma a promover e manter 

uma boa saúde”. (como citado em Goes, A. 2019, p.9) 

A literacia em saúde “é uma estratégia de capacitação para aumentar o controlo das pessoas 

sobre a sua saúde, a sua capacidade para procurar informação e para assumir 

responsabilidades"(Goes, A. 2019, p.9).  No contexto da literacia em saúde parental,  

a adoção de uma abordagem centrada na família é assumida como a base de qualquer 

intervenção para promover a literacia em saúde e a capacitação dos pais. A abordagem 

centrada na família constitui uma abordagem de parceria que reconhece a família como 

unidade de intervenção. (Goes, A. 2019, p.10) 

 Deste modo, considerámos fulcral, para além dos objetivos formativos já estabelecidos e 

supramencionados, definirmos também objetivos pessoais, face à realização do presente 

relatório, sendo o objetivo geral: 

o  Promover uma consciência reflexiva acerca da intervenção do EEESIP pela 

contribuição de estratégias promotoras para a literacia em saúde na transição para 

parentalidade; 
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No que respeita aos objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

o Incentivar os enfermeiros na utilização de estratégias de literacia parental no 

SMIPN como processo facilitador de transição para a parentalidade na 

prematuridade; 

o Desenvolver uma análise crítico-reflexiva sobre as aprendizagens e 

desenvolvimento de competências de EEESIP e de Mestre que foram construídas 

ao longo dos diferentes contextos de estágio profissional (Estágio I e Estágio 

Final). 

Perante o exposto, os objetivos delineados permitirão desenvolver competências no 

domínio dos cuidados especializados de ESIP, tal como defende OE - Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica [RCEEEESIP] (2018), ao considerar que, o EEESIP: “implementa e gere, em 

parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade (…) promove a vinculação de forma 

sistemática, particularmente no caso do recém - nascido (RN) doente ou com necessidades 

especiais (…) avalia o desenvolvimento da parentalidade” (p.19193-19194). E ao nível das 

competências de mestre, o mestrando contempla “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”.  

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [MCTES], 2018, p. 4162) 

Este trabalho, para além da introdução, encontra-se estruturado em cinco capítulos, sendo 

o primeiro, relativo ao enquadramento teórico e onde foi feita uma concetualização teórica 

relativa à temática em análise, com base na pesquisa bibliográfica e evidência científica 

relevante, para a construção de um fundamento teórico válido. Paralelamente, foi realizado um 

enquadramento teórico, alusivo aos principais Modelos Teóricos de Enfermagem selecionados, 

face à problemática em análise, e que deste modo, possibilitaram o desenvolvimento de um 

pensamento crítico e reflexivo. No segundo capítulo, realizámos uma descrição dos contextos 

de aprendizagem e posterior análise reflexiva face às aprendizagens realizadas nos diferentes 

campos de estágio, bem como, as atividades desenvolvidas em cada um deles, relativas ao PI. 

Já no terceiro capítulo, descrevemos as diferentes etapas do projeto de intervenção. Segue-se o 

quarto capítulo, que engloba a análise e reflexão crítica sobre a construção de competências de 

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

Por último, temos as considerações finais, que refletem as conclusões formuladas perante os 
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objetivos prévios delineados. São ainda perspetivados, neste domínio conclusivo os projetos 

futuros. Posteriormente, são apresentados os anexos e os apêndices que sustentam o 

desenvolvimento do trabalho. 

Este trabalho foi elaborado segundo as normas da «American Psychological Association» 

[APA] – 7ª edição (2020) e segundo o novo Acordo Ortográfico. As normas de elaboração e de 

apresentação   de trabalhos escritos utilizadas no presente trabalho, seguiram as orientações 

apresentadas no Seminário intitulado: “Relatório”, desenvolvido por Nunes (2020).
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1- ENQUADRAMENTO TÉORICO: «CONHECER O ESTADO DE 

ARTE» 

 
 

O presente capítulo vem dar a conhecer o enquadramento teórico que foi construído sobre 

a problemática em estudo aprimorando a máxima defendida por Chinn & Kramer (2018, como 

citado em Loureiro et al, 2021), ao afirmarem que a “progressão da enfermagem como 

disciplina é o resultado dos contributos da investigação, da prática e da teoria enquanto pedras 

basilares em uma relação recíproca e cíclica”. (p.2)  

Para Fortin (1999), considera que “rever a literatura equivale a fazer um balanço do que foi 

escrito no domínio da investigação em estudo” (p.73), pois o autor defende que, o investigador 

deve procurar saber qual o conhecimento produzido até então, face à temática em estudo, dado 

que,   

a pesquisa documental é, portanto, uma etapa essencial à exploração de um domínio de 

investigação. A consulta a diversas fontes documentais não só fornece ao investigador 

ocasião para verificar o estado dos conhecimentos no domínio da investigação a 

estudar, como este exercício lhe permite, também, alargar o seu campo de 

conhecimentos, estruturar o seu problema de investigação e estabelecer ligações entre 

o seu projeto e os trabalhos de investigação efetuados por outros investigadores. 

(Fortin,1999, p.73) 

Assim, realizámos uma produção escrita no domínio da temática em análise, relativa a 

capacitação parental no âmbito da transição para a parentalidade, onde procurámos evidenciar 

os benefícios da estratégia escolhida, a literacia em saúde, como agente facilitador no processo 

do cuidado transaccional realizado pelos enfermeiros.
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Importa realçar, que os conceitos e os modelos teóricos eleitos para suportar a prática de 

cuidados no âmbito do estágio profissional e ao longo do percurso realizado através do 

planeamento e execução do PI, foram o alicerce essencial para dar resposta aos objetivos 

formativos propostos, que são agora explanados no presente relatório. 

 

 

1.1 -  A Família e a Transição para a Parentalidade: Conceitos e Funções 

 

Segundo Alarcão & Gaspar (2007), “a família é geralmente considerada como um lugar 

privilegiado para a elaboração e aprendizagem de dimensões significativas da interação e, como 

tal, como um enquadramento relacional fundamental para o desenvolvimento do ser humano”. 

(p.90) 

A família é uma das instituições mais importantes da sociedade, visto que, é um grupo 

social fulcral que influência e sofre influência por outras pessoas e instituições. É socialmente 

identificada como uma unidade que tem a responsabilidade de inclusão e socialização das 

crianças, através da transmissão aos seus membros do seu background cultural e familiar. 

(Lowdermilk & Perry,2008) 

Para Sampaio (1984) a definição passa por considerar que “a família humana é um grupo 

de elementos ligados por um conjunto de relações em contínua interação com o exterior, que 

mantém o seu equilíbrio ao longo de um processo de desenvolvimento, com diversos estádios 

de evolução diversificada”. (como citado em Caniço, H., 2014, p.51) 

A organização e a estrutura familiar, tem sofrido alterações ao longo das últimas décadas, 

pois existem vários tipos de família. Sendo elas, designadamente: a família nuclear; família 

alargada; família monoparental; família binuclear; família reconstruída e a família 

homossexual. (Lowdermilk & Perry,2008)  

De acordo, com Ahumada & Cochoy, (2008, como citado em Caniço, 2014), a função 

familiar deverá permitir que a família possa manter “um equilíbrio estável para alcançar os 

objetivos psicobiológicos, socioculturais, educativos e económicos que requer o grupo familiar. 

A família normofuncional é capaz de regular as relações entre os seus membros, garantindo a 

homeostase e facilitando as trocas”. (p.55) 
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Importa salientar que, apesar da evolução e adaptação ao longo dos tempos a função da 

família tem acompanhado a resposta às alterações sociais e económicas e que estas progridem 

ao longo de todo o ciclo vital. Pois, o desempenho destas funções visa dar resposta ao bem-

estar dos membros da família e por outro lado, à sociedade em geral. Para Friedman, Boeden, 

& Joden, (2002, como citado em Lowdermilk & Perry, 2008), as funções das famílias são 

designadamente: “afetivas; socialização, reprodutivas, económicas e de cuidados de saúde”. 

(p.26) 

A função afetiva é uma das funções mais vitais, pois procura focar-se na resposta as 

necessidades de afeto e compreensão por parte dos seus membros. A função socializadora 

refere-se as aprendizagens que são produzidas no contexto de experiências vividas pela família, 

com vista, à transmissão do background cultural, e o modo de funcionamento e reconhecimento 

de papéis sociais a assumir na fase adulta, perpetuando-se ao longo de todo o ciclo vital. No 

que respeita, à função reprodutiva, esta vai permitir assegurar a continuidade da família ao 

longo das gerações e consequentemente a sucessão da sociedade. Em relação à função 

económica, esta visa abastecer a família de recursos suficientes para serem distribuídos pelos 

seus membros. Por último, e não menos importante, os cuidados de saúde são uma das funções 

fundamentais para garantir aos seus elementos o provimento das necessidades fisiológicas, quer 

através do fornecimento de alimentos, quer através do vestuário, do abrigo e dos cuidados de 

saúde necessários para cada membro. (Lowdermilk & Perry,2008) 

Assim, a família é alvo de um processo de evolução e transformação ao longo dos tempos 

e as suas funções vão acompanhando esses desenvolvimentos perante os seus objetivos e 

contextos em que se inserem. Tais funções, permitem a manutenção de uma plenitude face a 

unidade familiar propriamente dita, dando resposta às necessidades individuais e às 

expectativas sociais. (Figueiredo, 2012, como citado em Caniço, 2014) 

O exercício da função parental é símile ao modelo educativo e ao modelo conjugal, pois 

ambos, requerem a construção de um caminho repleto de erros e ensaios. Porém, a relação 

parental integra várias dimensões, tais como: afeto, autoridade, capacidade de controlo, a flexi-

bilidade no seu do dinamismo familiar. (Alarcão, 2006; & Caniço et al., 2011, como citado em 

Caniço, 2014) 
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A maioria dos modelos de comportamentos em saúde perceciona a família como um “sis-

tema”, que integra a maior estrutura social, isto é, a comunidade. Pois, este conceito é de ex-

trema importância para os profissionais de saúde que abordam a saúde dos indivíduos à luz da 

sua unidade familiar. (Lowdermilk & Perry,2008). Já sob a visão de Korin & Lebensohn (2005, 

como citando em Caniço, 2014), a família “funciona como unidade de cuidados de saúde, sendo 

um participante ativo no processo de tratamento do paciente e, muitas vezes, toma mesmo as 

decisões terapêuticas pelo familiar doente”. (p.50) 

 

1.2 - A Transição para a Parentalidade como Processo de Adaptação Parental  

 

Quando um homem e uma mulher decidem ter filhos, e pretendem ser pais, irão sofrer 

um período de maior instabilidade e mudança. Estas mudanças ocorrem, quer se trate de uma 

parentalidade biológica ou adotiva, ou ainda independentemente do tipo de família. Este perí-

odo de adaptação parental designa-se de Transição para a Parentalidade e consiste: “no período 

de tempo desde a decisão parental pré-concepção, até aos primeiros meses após o nascimento 

do bebé, durante o qual os pais definem os seus papéis e se adaptam à parentalidade”. (Lowder-

milk & Perry,2008, p.521).   

Segundo a OE - GOBPAPH (2015a), a adaptação à parentalidade é definida como: “um 

processo de transição que tem riscos associados, porque a qualidade da interação e relação 

pais/filhos pode ser afetada ou posta em causa, sendo necessário compreender o modo como os 

pais experienciam a adaptação a este período de transição”. (p.11) 

 A transição para a parentalidade é um período de enorme vulnerabilidade, pois pressu-

põe a inexistência do saber agir, face ao acontecimento novo que estão a vivenciar, e resulta em 

sentimentos de insegurança, e incapacidade. (OE, 2015a) 

Também a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE], (2016) 

define a Adaptação à Parentalidade, da seguinte forma: “comportamentos que incidem no 

ajustamento à gravidez e em compreender ações para se preparar para ser pai ou ser mãe, 



Capacitar para melhor cuidar: o contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade  
 

 

 

jul-22 | Página 29 
 

 

interiorizando as expectativas das famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos 

parentais adequados ou inadequados”. (p.38) 

Por outro lado, a Parentalidade é concebida segundo a CIPE (2016), como a  

ação de tomar conta com as caraterísticas específicas de assumir as responsabilidades 

de ser mãe e/ou pai; comportamentos destinados a facilitar a incorporação de um 

recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para otimizar o crescimento e 

desenvolvimento das crianças; interiorização das expectativas dos indivíduos, famílias, 

amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel parental adequados ou 

inadequados. (p. 71) 

O nascimento por si só, é gerador de um turbilhão de sentimentos maternos e a mudança 

extrauterina vai provocar a necessidade adaptativa do RN, daí que, o estabelecimento de um 

vínculo precoce entre a díade, mãe - filho é fundamental para facilitar o processo, tal como 

defende Bowlby (1990) ao averbar que, “o contacto físico precoce entre ambos é uma prática 

que tem prioridade e merece especial destaque”. (como citado em Silva et al., 2013, p.730) 

Segundo Brum & Schermann (2004), a psicanálise sempre reconheceu ao longo da história, 

a importância das primeiras relações na vida de um bebê como a base para o desenvol-

vimento. As primeiras relações estão vinculadas à formulação de que todos os bebês 

desenvolvem um forte vínculo com a mãe ou mãe substituta (cuidador primário).  

Apesar deste ponto ser pacífico, existem divergências acerca de como o desen-

volvimento destas relações e suas vicissitudes se processam. (p.458) 

Deste modo, e segundo o autor supracitado anteriormente, vários foram os psicanalistas, 

tais como: Freud (1915); Spitz (1945); Winnicott (1963); Erikson (1980); Bowlby (1969); Bra-

zelton (1988), Schermann et al. (1994), entre outros mais contemporâneos, que de forma indi-

vidual contribuíram para o estudo do desenvolvimento das relações vinculativas e da formação 

do apego. (Brum & Schermann, 2004) 
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Todavia, importa clarificar a diferença entre os dois conceitos de «apego» e «vinculação», 

nomeadamente: o “apego é o sentimento do bebé em relação aos pais, na medida em que ele 

sente neles a base segura para explorar e conhecer o mundo à sua volta, o sentimento dos pais 

em relação ao filho é expresso por vínculo afetivo”. (Silva et al., 2013, p.730) 

Segundos os psicanalistas Bowlby e Winnicott, ambos inferem a “a importância das primei-

ras relações de um bebê com sua mãe para o desenvolvimento”. (Brum & Schermann, 2004, 

p.459). Porém, existem dois conceitos que distinguem os fundamentos das suas teorias, nome-

adamente: o “apego materno” e “dependência da figura materna”. Pois, apesar de ambos se 

estabelecerem através da relação vinculativa, Winnicott, defende que nas primeiras semanas os 

bebés dependem da figura materna para garantir a sua sobrevivência, contudo essa dependência 

vai diminuindo ao longo do tempo, em detrimento da construção do apego que se vai edificando 

ao longo do tempo. Para o psicanalista Bowlby (1969), o apego só é notório partir dos 6 meses 

de vida. Não obstante, a formulação da sua teoria do apego, descreve que a sua construção se 

deve às relações estabelecidas entre o bebé e mãe/cuidadora, desde o nascimento até aos 6 anos 

de idade. (como citado em Brum & Schermann, 2004, p.459) 

Bowlby (1969) defendeu ainda que, “o vínculo da criança com a mãe, chamado por ele 

de apego, tem uma função biológica que lhe é específica e é o produto da atividade destes 

sistemas comportamentais que têm a proximidade com a mãe como resultado previsível”. 

(como citado em Brum & Schermann, 2004, p.459) 

Contudo, o processo de vinculação é mais facilmente estabelecido, com um bebé que 

apresenta «comportamento facilitadores» (visualmente alerta; contato visual; persegue ou segue 

a face dos pais; aspeto facial apelativo atraente; movimentos corporais aleatórios; vocalização, 

chora apenas quando tem fome; comportamentos antecipatórios de aproximação da mama ou 

tetina; alimenta-se com facilidade; facilmente consolável, entre outros). No que respeita, a um 

bebé com um «comportamento inibidor» terá mais dificuldade no estabelecimento do processo 

vinculativo, tais como: estar mais “sonolento; de olhos fechados a maior parte do tempo; 

hiperirritabilidade ou movimentos bruscos ao ser tocado; expressão facial incararateristica; 

cólicas; chora horas sem fim; reflexos motores exagerados; alimenta-se mal; regurgita…”. 

(Gerson, 1973, como citado em Lowdermilk & Perry, 2008, p.523) 
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A vinculação ainda comtempla uma parte importante, que se caracteriza pelo 

reconhecimento dos pais relativamente ao seu filho no período pós-parto imediato que é feito 

através do contato visual, da fala, do toque, e onde iniciam processos de conhecimento e de 

reconhecimento do novo elemento no seio familiar, através das semelhanças que estabelecem 

com outros familiares. Deste modo, o recém-chegado é integrado e incorporado na família.  

(Lowdermilk & Perry, 2008). 

  As intervenções de enfermagem relativas à promoção da vinculação, através da facilitação 

do desenvolvimento da relação pais – bebé são inúmeras, nomeadamente os enfermeiros podem 

e devem “desenvolver contatos positivos pais-filhos, aumentando-lhes a consciência 

relativamente às reações e capacidades de comunicação do bebé. À medida que, os pais 

procuram ser competentes e carinhosos no seu papel os enfermeiros podem fortalecer-lhes o 

ego e a autoconfiança.”. (Lowdermilk & Perry, 2008, p.524) 

No período do pós-parto a adaptação materna ao seu papel parental integra três fases, em 

específico: Dependente: incorporação; Dependente - independente: posse; Interdependente: 

desprendimento. No que respeita, à primeira fase, a fase dependente esta caracteriza-se pela sua 

ocorrência nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento e o principal enfoque é em si mesma, 

nas necessidades da mãe. Após estas necessidades serem suprimidas a mãe direciona o seu olhar 

para o RN. Esta fase é também conhecida como a fase da incorporação, pois a mãe necessita de 

cuidados de treino e proteção. Nesta fase a mãe deseja relatar a experiência vivenciada com o 

parto. Já na segunda fase, a fase dependente-independente: posse - é uma fase que tem o seu 

início entre o 3º dia após o nascimento e pode ir até 10 dia ou várias semanas. O enfoque 

principal desta fase centra-se nos cuidados ao RN e nas competências maternas, a mãe deseja 

assumir a sua responsabilidade parental; ambiciona aprender e praticar pelo que, este é o 

momento indicado para o estabelecimento de um programa de ensinos por parte da equipa de 

enfermagem. Poderá experienciar Blues pós-parto, (labilidade emocional, choram sem razão 

aparente) frequente entre 50% a 80% das mulheres vivenciam essa experiência. Por último, 

temos a terceira fase, a fase interdependente, que se caracteriza pelo enfoque principal no 

movimento evolutivo da família como unidade, com interação com os diferentes membros da 

mesma. Nesta fase, ocorre uma reafirmação do relacionamento com o seu parceiro, bem como, 

a resolução dos papéis individuas na relação face aos cuidados a prestar ao RN. (Lowdermilk 

& Perry, 2008) 
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Por outro lado, a adaptação paterna à parentalidade integra três estádios: Expectativas; 

Realidade; e Transição para o Comando. De acordo com Henderson & Brouse, (1991; St. John, 

Cameron, & Mc Veigagh, 2005, como citado em Lowdermilk & Perry, 2008, p.534). No 1º 

Estádio – Expectativas: o pai tem ideias pré-concebidas sobre como será a vida depois do RN 

ir para casa. No 2º Estádio – Realidade: o pai confirma que as expectativas diferem dos fatos 

vividos. Aqui, experiência sentimentos de tristeza, ambivalência e frustração e desejo de se 

envolver mais nos cuidados ao RN. Já no 3º Estádio – Transição para o comando: pois aqui o 

pai toma decisões conscientes para deter o controle e envolver-se de forma mais ativa com o 

RN. (Lowdermilk & Perry, 2008) 

Porém, nem sempre o decurso natural do nascimento ocorre de acordo com a normalidade 

e acontece que muitos RN pela sua condição clínica exigem a necessidade de cuidados 

diferenciados, quer nos cuidados intermédios neonatais ou até mesmo, na Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatais [UCIN]. Tais unidades, são muitas vezes “concebidas no 

imaginário social como locais assustadores, fontes de incerteza e medos. Evidenciam o período 

crítico da hospitalização e mobilizam sentimentos intensos”. (Rodrigues & Magalhães, 2011, 

p.25) 

Após o nascimento do bebê, os pais, principalmente a mãe, esperam poder cuidar do 

seu filho, o que não ocorre na situação de hospitalização em UTI neonatal. Sentimentos 

de incompetência e incapacidade afloram com frequência, pois a principal fantasia dos 

pais vigente neste momento é da impossibilidade de assumirem seus papéis de cuida-

dores. (Rodrigues & Magalhães, 2011, p.27) 

É frequente, tal como defende o autor anteriormente mencionado, assistir-se a uma dimi-

nuição de visitas por parte das mães, por se considerarem dispensáveis do contexto de cuidados 

de saúde neonatais. O enfermeiro, enquanto profissional de saúde assume aqui um papel dife-

renciado e privilegiado com aqueles pais, que foram alvos de tão escarpada separação, ao pro-

mover e estabelecer o encontro precoce entre mãe-filho, com uma atitude promotora de parceria 

de cuidados.  
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1.2.1 - As Potencialidades da Parentalidade pela Intervenção Promotora do EEESIP 

 

 

As potencialidades da parentalidade são amplamente conhecidas, pela promoção da saúde 

e pelo bem-estar que evocam nas crianças. Por outro lado, se as funções parentais não forem 

asseguradas, podem impedir o processo de desenvolvimento físico e emocional das crianças, 

com repercussões importantes na esfera social e de saúde das crianças no futuro. Todavia, a 

sociedade espera dos pais a executabilidade das suas funções parentais junto das crianças du-

rante os períodos do seu desenvolvimento e de significância na sua vida, proporcionando um 

crescimento consonante, e saudável ao nível físico e cognitivo. (OE – GOBPAPH, 2015a) 

No que respeita, à pareceria de cuidados, esta é explanada como o “modelo de cuidados de 

enfermagem pediátrico que reconhece os pais como parceiros ativos e valoriza as suas capaci-

dades como prestadores de cuidados à criança/jovem”. (OE, 2017b:13) 

Deste modo, os pais são considerados, cuidadores de primeira linha, isto é, os melhores 

prestadores de cuidados dos seus filhos. Compete aos enfermeiros dos serviços de pediatria, 

neonatologia e da UCIN, promoverem a parentalidade e adequá-la, nos diferentes contextos de 

área profissional e nas diferentes esferas de aplicabilidade, permitindo que os pais se adaptem 

á realidade vivida e construam a sua parentalidade à luz da mesma.  

Segundo a Direção Geral da Saúde [DGS] (2013), o Programa Nacional de Saúde Infantil 

e Juvenil [PNSIJ] converge no sentido do anteriormente descrito, ao defender que uma das 

ações prioritárias a intervir é o  

reconhecimento e a capacitação dos pais e outros adultos de referência, enquanto 

primeiros prestadores de cuidados.  

O aumento do nível de conhecimentos e de motivação das famílias, a par da 

redução do analfabetismo e da melhoria das condições de vida, favorecem o 

desenvolvimento do exercício da parentalidade e tornam possível que os pais e as 
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famílias o assumam, como direito e dever, competindo aos profissionais facilitá-lo e 

promovê-lo”. (p.7) 

Segundo a OE – RCEEEESIP (2018), o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica,  

utiliza um modelo concetual centrado na criança e família encarando sempre este binó-

mio como beneficiário dos seus cuidados.  

A especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica detém o seu es-

paço de intervenção em torno de uma fase crucial do ciclo vital, a qual compreende o 

período que medeia do nascimento até aos 18 anos de idade. (p.19192)  

O modelo de parceria de cuidados pediátricos foi enunciado em 1988 por Anne Casey, e 

prevê a negociação e o respeito, por parte dos enfermeiros face às vontades manifestadas pelos 

pais e família, nomeadamente: 

identifica claramente o contributo significativo dos pais para os cuidados prestados à 

criança hospitalizada. Neste modelo, a criança é o alvo dos cuidados – o cliente.  

A família é considerada, mas enquanto prestadora de cuidados à criança. As 

informações obtidas sobre a estrutura, dinâmica e recursos familiares são relevantes 

apenas para avaliar a capacidade para orientar a família. (Casey, 1993, como citado em 

OE, 2015a, p.18) 

A primeira etapa da aprendizagem parental ocorre no primeiro ano de vida da criança, pelo 

que, assume uma enorme importância no seu desenvolvimento. Porém, é uma etapa cheia de 

dificuldades, erros no processo de educação dos filhos. A interação entre os profissionais de 

enfermagem e as famílias, permite que preservem ou consigam um sentido de controle sobre a 

vida familiar, e possam comtemplar atitudes de mudança que promovam os comportamentos 

de ajuda, e assim possam desenvolverem competências e capacitações que gerem o empodera-

mento parental, sendo este, “concordante com a parceria e o cuidado centralizado na família, 

originando modos de resposta profissional coerentes com os pressupostos e princípios parentais 

afirmados por Brazelton”. (2002, como citado em OE, 2015a, p.21) 
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1.3 - A Literacia em Saúde como Estratégia Facilitadora na Transição para a 

Parentalidade 

 

A Literacia em Saúde surge como uma estratégia a utilizar para o empoderamento dos pais 

no momento da transição para a parentalidade, com vista a conseguirem uma melhoria no pro-

cesso adaptação à mesma. A literacia em saúde é definida como “uma estratégia fundamental 

para a obtenção de ganhos em saúde associada à promoção de saúde através da educação para 

a saúde, quer em adultos quer em crianças”. (Resende & Figueiredo, 2018, p.103)  

Segundo o Plano de Ação para a Literacia em Saúde em Portugal [PALSP] para 2019-2021 

emitido pela DGS, defende que a OMS delimita a Literacia em Saúde na seguinte definição:  

como o conjunto de “competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para 

aceder, compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa 

saúde”.  

A Literacia em Saúde implica o conhecimento, a motivação e as competências 

das pessoas para aceder, compreender, avaliar e aplicar informação em saúde de forma 

a formar juízos e tomar decisões no quotidiano sobre cuidados de saúde, prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mantendo ou melhorando a sua qualidade de vida durante 

todo o ciclo de vida. (p.6)  

Não obstante, a Literacia em Saúde é, “uma estratégia de capacitação para aumentar o 

controlo das pessoas sobre a sua saúde, a sua capacidade para procurar informação e para 

assumir responsabilidades”. (Goes, 2019, p.9) 

Os resultados do Inquérito sobre Literacia em Saúde em Portugal (2016, como citado em 

DGS, 2019, p.6) vieram dar a conhecer os níveis de literacia em Portugal sendo que, se ficou a 

saber, que seria o país que apresentava níveis mais baixos de pessoas com nível elevado de 
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literacia, cerca de 8,6% comparativamente com a média europeia de 16,5%. No que se refere, 

à percentagem de pessoas com nível suficiente, Portugal encontra-se no segundo lugar com 

42,4% comparativamente com a média europeia de 36%. Já a percentagem de pessoas com 

nível problemático de Literacia em Saúde, Portugal apresenta um valor de 38,1%, sendo este o 

mais elevado em comparação com a média europeia de 35,2%. E por último, com nível 

inadequado, encontra-se a abaixo da união europeia com 10,9% face a 12,4% da média 

europeia. (DGS, 2019)  

A Literacia em Saúde contempla cada especificidade do ciclo de desenvolvimento de vida, 

desde a concepção ao envelhecimento e contempla, as relações familiares, no sentido da 

promoção da saúde ao longo do seu percurso de vida promovendo o autocuidado (DGS, 2019). 

De acordo com o Plano de Ação Literacia em Saúde 2019-2021 de Portugal, distingue 

quatro objetivos gerais e define prioridades específicas para cada faixa etária do 

desenvolvimento humano: (1) - Adotar estilos de vida saudáveis no contexto diário; 2) - 

Capacitar para a utilização adequada do Sistema de Saúde; 3) - Promover o bem-estar na doença 

crónica; 4) - Promover o conhecimento e a investigação). Assim, para o primeiro objetivo, a 

DGS (2019), considera que deverá ser feita a capacitação dos pais em crianças de mães e 

cuidadores nas diferentes áreas prioritárias (alimentação; atividade física…), por intermédio 

dos profissionais de saúde, como pilar de intervenção na promoção da literacia em saúde. (DGS, 

2019)  

Segundo Goes A., (2019), foi com a Declaração de Xangai que foi reconhecida  

a literacia em saúde como um determinante crítico da saúde e um fator essencial para 

a capacitação dos cidadãos e equidade em saúde. Em Portugal, o Plano de Ação para a 

Literacia em Saúde 2019-2021 assume o compromisso de investir na literacia em saúde 

para promover ganhos na saúde e bem-estar da população. Este plano assume uma 

abordagem pelo ciclo de vida e identifica os pais como alvos prioritários de 

intervenções. (p.9) 
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As intervenções mais frequentes realizadas na ação promotora da literacia em saúde dos 

pais, visam ser essencialmente o aconselhamento dos pais através da ação verbal e uma dispo-

nibilização de materiais escritos, de acordo com metodologias validadas. Deste modo, Goes, A. 

(2019), considera que, a abordagem promotora de literacia em saúde é a de capacitação dos 

pais. Porém, a autora expressa que dada a dificuldade imediata de determinar o nível de literacia 

do pais, deverá ser utilizado um conjunto de cuidados a tomar quer na comunicação verbal, 

quer na comunicação escrita. Relativamente à «comunicação verbal» esta deve ser clara e com 

recurso a linguagem familiar, sem utilização de termos técnicos, e limitar a quantidade de in-

formação a transmitir durante a interação, priorizando os aspetos mais importantes, e com re-

petição dos mesmos, com sentido lógico.  

A utilização de recursos de apoio, sob a forma de materiais escritos, audiovisuais ou 

pictóricos, parece favorecer também o sucesso da comunicação verbal. Finalmente, é 

necessário confirmar a compreensão e envolver os indivíduos, utilizando o método 

teach back (http://www.teachbacktraining.org/home), solicitando aos indivíduos que 

devolvam ao profissional a informação que acabaram de receber, pedindo demonstra-

ções e encorajando os indivíduos a colocar questões num ambiente livre de vergonha. 

(Goes, A., 2019, p.10)  

No que concerne, à comunicação escrita, esta recomenda que, os materiais disponibilizados 

exibam uma linguagem simples e percetível, dirigida para pessoas com baixo nível de literacia. 

O número de mensagens escritas deve ser limitado a três ou a quatro, com enfoque nos com-

portamentos e nos procedimentos a seguir. A informação mais importante deve vir no início e 

no fim, e ser utilizado um esquema de tópicos ou divisão da informação. (Goes, A., 2019, p.10). 

Para a autora, e segundo e evidência científica as famílias desenvolvem aprendizagem e sabem 

aplicá-la da melhor forma, se a “informação nova se o aconselhamento verbal for específico e 

centrado em sugestões concretas (…) o aconselhamento é mais eficaz quando focado nas ne-

cessidades e preocupações dos pais e quando enquadrado em oportunidades proporcionadas 

pela família (teachable moments)”. (Goes, A., 2019, p.10)  
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Assim, a utilização de metodologias ativas permite produzir um maior efeito da interven-

ção junto dos pais, com a utilização de modelagem, troca de papéis e combinado com a dispo-

nibilização de materiais escritos, visuais e audiovisuais, bem como, o aconselhamento verbal 

(Goes, A., 2019). Posto isto, e atendendo que, a promoção da saúde infantil é uma prioridade 

para muitos sistemas de saúde, inclusive para o Sistema de Saúde Português, e não só pela 

vulnerabilidade da faixa etária, mas porque se constitui como um prenunciador da mesma, ao 

longo do seu ciclo de vida, como defende a autora supracitada.  

Segundo o OE – RCEEEESIP (2018), o EEESIP assume a sua posição privilegiada na 

aplicabilidade dos fundamentos da literacia parental, visto que, a intervenção deve ser feita 

centrada na família e realizada no  

contexto em que ela se encontre (em hospitais, cuidados continuados, centros de saúde, 

escola, comunidade, casa), para promover o mais elevado estado de saúde possível, 

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. 

(OE, 2018, p. 19192)  

Assim, compete ao EEESIP de acordo o OE - RCEEEESIP (2018), designadamente:  

a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; b) Cuida da 

criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; c) Presta cuidados es-

pecíficos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança 

e do jovem. (p.19192) 

Em suma, o compromisso do EEESIP contempla a colaboração com as famílias que são 

alvo dos seus cuidados, na medida e que lhe promove a adaptação ao seu processo de saúde, 

como a aplicabilidade interacional de medidas de apoio, “ensino, instrução e treino, dotando-

os de conhecimentos e aprendizagem de habilidades, capacitando-os para que eles possam vir 

a ser os melhores gestores do regime terapêutico dos seus filhos”. (OE, 2015a, p.11) 
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1.4 - A Prematuridade e a Transição para a Parentalidade na Unidade de 

Cuidados Intensivos Neonatais 

  
 

Para falar de prematuridade importa primeiramente defini-la, isto é, um RN vivo antes das 

37 semanas de gestação é considerado um RN prematuro. Porém, a prematuridade é 

categorizada de acordo com a idade gestacional do RN, designadamente: abaixo das 28 

semanas, designam-se de prematuros extremos; entre as 28 e as 32 semanas, são designados 

de muito prematuros e por último, entre as 32 e as 37 semanas, de prematuros moderados a 

tardios. (OMS, 2018) 

De acordo com a OMS (2018) prevê-se que “15 milhões de bebês nascem prematuramente 

a cada ano (antes de 37 semanas de gestação)” (n.d.), sendo que, este número está a aumentar 

significativamente e com complicações associadas à prematuridade nos RN de forma muito 

significativa, no âmbito da sua saúde, estando estas associadas à “principal causa de morte em 

crianças menores de cinco anos”, pois em 2015 causaram cerca de um milhão de mortes. (OMS, 

2018)  

Para a OMS (2015) a prematuridade é percecionada como um importante problema de 

saúde a nível global, pois esta considera que,  

os bebês prematuros têm maior risco de desenvolver problemas graves ou de morrer 

durante o período neonatal. Sem o tratamento adequado, aqueles que sobrevivem têm 

maior risco de ter deficiências ao longo da vida e pior qualidade de vida.  

As complicações decorrentes da prematuridade são a principal causa de morte 

neonatal e a segunda principal causa de morte entre as crianças menores de 5 anos. Os 

esforços globais para reduzir ainda mais a mortalidade infantil exigem ações urgentes 

voltadas aos casos de prematuridade. (p.1) 
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Em Portugal nos últimos anos, tem-se vindo a assistir a um aumento da prevalência de 

nascimentos prematuros, tal como defende o Instituto Nacional de Estatística [INE] de 2019 

(2020), “entre 2014 e 2019 verificou-se um ligeiro aumento da percentagem de nados-vivos de 

baixo peso (peso inferior a 2 500 gramas). Estes representavam 8,9% do total de nascimentos 

com vida em 2019” (p.50). E à semelhança do anterior mencionado, ocorreu um aumento da 

“percentagem de nados vivos prematuros (com menos de 37 semanas de gestação), de 7,7% 

para 8,0%. (INE, 2020, p.51) 

As intervenções para reduzir os índices de mortalidade e minimizar os índices de 

morbilidade associado ao parto prematuro, devem ser dirigidas para a gestação e para o RN 

prematuro. Sendo que, as intervenções mais eficientes são aquelas que possibilitam um aumento 

da sobrevida e do prognóstico clínico favorável, ao minimizarem os riscos imediatos ou tardios 

da prematuridade que lhes estão inerentes, tais como: a imaturidade pulmonar; infeções e 

complicações neurológicas, tal como defende OMS, (2015).  

Por outro lado, nos últimos anos, temos assistido a grandes avanços no domínio do 

desenvolvimento tecnológico e científico, produzido nas áreas das ciências da saúde e ao nível 

dos dispositivos médicos e clínicos na área perinatal e neonatal, que têm igualmente contribuído 

para a diminuição dos índices de mortalidade e morbilidade em recém-nascidos prematuros. 

(Amorin et. al, 2016) 

O nascimento de um filho é sempre um momento repleto de felicidade, e um momento 

aguardado por toda a família. Contudo, existem intercorrências que surgem na gravidez e que 

podem antecipar este momento, onde a prematuridade é causa frequente. No parto antecipado 

os “pais são confrontados com várias dificuldades e constrangimentos, principalmente se o 

prematuro requer hospitalização”. (Fernandes & Silva, 2015, p.107). Para os pais, este é um 

momento de ansiedade e stress ao receberem “a notícia de que o filho necessitará da Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), os pais não estão preparados para ver seus filhos nas 

condições clínicas de saúde em um ambiente desconhecido”. (Santos et al., 2019, p.2)  

A UCIN é um ambiente clínico/terapêutico que se direciona eminentemente para  

recuperação e a sobrevida de recém-nascidos de risco. Devido à necessidade de 

cuidados especializados ao neonato no ambiente complexo da UTIN, ocorre a 
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separação materno-infantil logo após o nascimento, dificultando assim o cuidado 

materno e às vezes a formação do vínculo entre o binômio é prejudicado. (Pontes & 

Cantillino, 2014 como citado em Santos et al., 2019, p.2) 

A Transição da parentalidade é uma fase do ciclo de vida dos pais, que se assume como 

um momento de crise familiar, pois é potenciadora de adaptações e mudanças a diferentes níveis 

e promotora de momentos de stress e ansiedade. Não obstante, a prematuridade acrescida à 

adaptação parental representa um desafio maior na construção da parentalidade, porque exige 

um esforço maior de adaptabilidade com ajustes complexos do ponto de vista dos cuidados que 

uma criança prematura requere no âmbito de uma UCIN (Schmidt & Higarashi, 2012 como 

citado em Medeiros et al., 2020, p.2).  

Segundo Brum & Schermann (2004), relativamente aos cuidados mais humanizados às 

mães e aos seus bebés no contexto da UCIN, dado histórico e epidemiológico tem vindo ao 

longo dos tempos a demonstrar uma grande evolução face aos avanços técnicos, biológicos e 

psicológicos. Novos conhecimentos relativos aos cuidados perinatais e neonatais, têm 

enfatizado a importância “de amenizar o trauma do bebé e de sua família, tiveram um efeito 

direto na transformação de UTI´s neonatais em ambientes mais humanos” (p.463).  

Na UCIN, as primeiras relações relativas à interação mãe – bebé nos nascimentos 

prematuros, assumem particular importância face as práticas de cuidados neonatais. (Brum & 

Schermann, 2004). No que respeita, aos processos de formação de vínculos iniciais e de apego, 

no contexto da UCIN estes, 

 podem apresentar dificuldades. Assim, faz-se uma reflexão sobre possíveis 

intervenções de promoção e prevenção em saúde coletiva dirigida às famílias que estão 

com seus filhos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, buscando uma 

melhor qualidade de vida para os envolvidos neste processo. (Brum & Schermann, 

2004, p.457) 

O contexto de uma UCIN é um contexto hiper-estimulante, e agressivo no sentido lato para 

o bebé, pois procura garantir a sua sobrevivência. Porém, neste mesmo contexto, “encontramos 
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pais assustados e inseguros acerca da sobrevivência de seus filhos e em relação a que tipo de 

ajuda podem oferecer a estas pequenas crianças.” (Brum & Schermann, 2004, p.463).  

 

Também, Medeiros et al., (2020), consideram que, “entre as dificuldades de cuidar do 

prematuro e o estresse psicológico sofrido pelos pais durante a hospitalização na Unidade de 

Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN), apontando-a como uma barreira ao reconhecimento do 

ser pai/mãe e à construção da parentalidade” (p.2). Pelo que, os autores anteriormente 

mencionados referem que, existe a necessidade de os pais serem envolvidos no processo de 

recuperação do seu bebé. Contudo, este é um momento de crise para os pais, visto que, estão 

privados de um momento de euforia pelo nascimento prematuro de um filho, que estes,  

mergulham em um ambiente de preocupação e agitação. Diante desta situação, sentem-

se desorganizados, desnorteados, ansiosos e terrivelmente cansados, sendo incapazes 

de compreender o que está acontecendo e de responder adequadamente.  

A este respeito, Brazelton (1988) alude que o luto dos pais, depois do 

nascimento prematuro, é inevitável. (Brum & Schermann, 2004, p.463).  

Para Alfaya & Schermann (2001), este estado de crise vivido pelos pais, assume em 

especial repercussões psíquicas na figura materna, isto é, existe uma “relação entre o evento do 

nascimento prematuro com indicadores de depressão materna”. (Brum & Schermann, 2004, 

p.464). A depressão materna, assume particular importância nas necessidades psicológicas do 

RN e na conexão emocional e nos comportamentos de apego entre a díade, com elevado risco 

de um estabelecimento comunicacional inadequado. (Brum & Schermann, 2004, p.464)  

Face ao exposto e de acordo com a literatura científica, “que o luto e a depressão materna 

têm um impacto na direção da prática de cuidados para com a criança e no relacionamento mãe-

criança.” (Brum & Schermann, 2004, p.464) 

Santos et al. (2019), considera que, 

 é preciso que a equipe de saúde, em especial a enfermagem, ofereça apoio para que a 

mãe possa lidar com a internação do seu bebé, considerando-a como protagonista no 
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cuidado, pois a mesma só se perceberá mãe deste neonato quando desempenhar o seu 

papel. (p.2) 

Neste sentido, os enfermeiros são o grupo de profissionais de saúde, que assumem um 

papel fundamental no contexto da UCIN, pois através da sua prática de cuidados diários e na 

relação de maior proximidade entre os pais e o bebé, podem e devem adotar “vários 

procedimentos favorecedores da adaptação à parentalidade face à prematuridade”. (Fernandes 

& Silva, 2015, p.107) 

Assim, considerámos que esta temática relativamente aos sentimentos e emoções dos pais 

que vivenciam um nascimento prematuro, e que em paralelo têm de construir, a sua 

parentalidade sobre esta rede ténue de sentimentos e vivências ambivalentes, no ambiente 

hospitalar complexo como a UCIN, requere junto dos enfermeiros do contexto, uma capacidade 

de exercerem as suas funções promotoras da parentalidade e da adaptação parental, de forma 

individualizada e direcionada para as necessidades concretas de cada família, ajudando esta a 

vivenciar o processo de transição de forma mais tranquila e salutar. (Santos et al., 2019) 

 

1.5 - Modelos Teóricos de Enfermagem na Transição para a Parentalidade 

 

 Segundo Fortin (1999), a “revisão da literatura ajuda a apreender o alcance dos conceitos 

em jogo. Permite reconhecer a teoria que melhor explica os fatos observados, delimitar os 

conceitos aos quais estes apelam e as relações que os caracterizam”. (p.73). Por outro lado, 

Mars (2015) & Smith (2018, como citado em Loureiro et al., 2021), vem explanar que as 

conceptualizações teóricas são responsáveis por nortear os cuidados segundo um substrato 

estável no conhecimento. Porém, tal conhecimento é organizado no domínio das ciências de 

enfermagem da seguinte forma: “metaparadigma; filosofia; modelo conceptual; grande teoria; 

teoria; e teoria de medio alcance”. (Alligood & Tomey, 2004, como citado em Loureiro et al., 

2021, p.2) 

Segundo Fortin (1999), não existe um conceito único de teoria, contudo esta é percecionada 

no mundo da ciência como “uma generalização abstrata que apresenta uma explicação 
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sistemática sobre a maneira como os fenómenos estão ligados entre si”. (p.90). Pelo que, o 

principal prepósito da utilização de um modelo teórico na prática de cuidados de enfermagem 

visa o estabelecimento de um caminho próprio, que integre os valores intrínsecos do cuidar em 

enfermagem enquanto profissão e se manifestem através de ganhos em saúde, e no aumento 

dos níveis de qualidade de vida das pessoas cuidadas, onde a relação entre o modelo teórico e 

a prática de cuidados, se intercetam de forma mútua. (Loureiro et al., 2021) 

Posto isto, e reportando-nos para o projeto de intervenção desenvolvido no âmbito da 

capacitação parental na transição para a parentalidade saudável de pais de RN prematuros 

através da literacia em saúde, consideramos que, o Modelo de Parceria de Cuidados de Anne 

Casey e o Modelo Teórico das Transições Humanas de Afaf  Meleis constituíram o fundamento 

essencial para justificar uma prática de cuidados baseada num quadro de referência  teórica, 

onde a problemática em análise se integra, e que por outro lado,  permitiu-nos desenvolver um 

projeto de intervenção profissional que acoplasse a parceria de cuidados e os cuidados à criança, 

baseados na filosofia de cuidados centrados na família. Importa referir que, tais referenciais 

teóricos foram fundamentais, para o desenvolvimento de competências no âmbito da prática de 

cuidados especializados em ESIP no contexto do estágio profissional frequentado, e na análise 

reflexiva do mesmo, à posteriori. 

 

1.5.1 - Modelo Teórico de Anne Casey: modelo de parceria de cuidados e a filosofia de 

cuidados centrado na família 

 

 

 No domínio dos cuidados pediátricos, existe cada vez mais, uma preocupação crescente 

com a humanização dos cuidados face à criança que necessita de cuidados de saúde.  A 

permissão de pais/família nas unidades de saúde pediátricas são prova dada, face a tal 

preocupação, com vista à humanização dos cuidados junto da criança/família com necessidade 

de internamento, com a finalidade de garantir assim, uma minimização das adversidades 

relativas ao processo de internamento. (Schultz, 2007, como citado em Apolinário, 2012, p.84) 

Assim,  
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a hospitalização da criança, apesar das suas vantagens, gera instabilidade e um elevado 

desequilíbrio no sistema familiar, podendo desencadear uma situação de crise, sendo 

fundamental os pais serem integrados no processo de hospitalização da criança e deste 

modo promovendo o seu bem-estar durante o período de transição. (Pedroso, 2017, 

p.226) 

A necessidade de hospitalização de uma criança expõe a família a uma vulnerabilidade, do 

ponto de vista, do assumir as suas funções parentais colocando os enfermeiros a assegurar 

algumas delas, que até então, eram garantidas pelos pais. (Pedroso, 2017). Contudo, tal situação 

poderá despoletar nos pais sentimentos de frustração e revolta por não assegurarem tais funções 

parentais, tal como defende Sousa (2012, como citado em Pedroso, 2017). Daí que, o 

“acompanhamento do processo de evolução da criança, a presença e a participação nos 

cuidados prestados à mesma, podem levar à diminuição da ansiedade sentida pelos pais, pois 

estes acabam por se sentir úteis durante o período de hospitalização da criança”. (Pedroso, 

2017, p.227) 

No âmbito da área de atuação do EEESIP a parceria de cuidados é a pedra angular da 

filosofia de cuidados de enfermagem pediátricos, ao se considerar “valorizar a importância da 

família no cuidar da criança no hospital”. (Mano, 2002, p.1). Contudo, esta filosofia de 

cuidados de enfermagem, deve-se à criação do modelo teórico desenvolvido por Anne Casey 

em 1988, tal como, já foi mencionado no presente relatório. Este modelo, estabeleceu a criação 

de um modelo de parceria nos cuidados pediátricos, que “defende que "para preservar o 

crescimento e desenvolvimento da criança, os cuidados a esta devem ser em forma de proteção, 

estímulo e amor" assim sendo ninguém melhor que os pais para os prestar”. (Ferreira & Costa, 

2004, p.51) 

Anne Casey (1988) veio emancipar o forte contributo dos pais juntos dos seus filhos que 

estão em processo de doença e com necessidade de internamento. Assim, para a teórica a 

“criança é o alvo dos cuidados – o cliente. A família é considerada, mas enquanto prestadora 

de cuidados à criança. As informações obtidas sobre a estrutura, dinâmica e recursos familiares 

são relevantes apenas para avaliar a capacidade para orientar a família”. (Casey, 1993, como 

citado em OE, 2015a, p.17). Deste modo, e à luz deste modelo teórico de Anne Casey (1988), 
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os pais são percecionados como “parceiros no cuidar” e não como visitantes ou técnicos. 

(Ferreira & Costa, 2004) 

 A principal finalidade do modelo é “satisfazer as necessidades dos pais e das crianças, 

com a intervenção mínima dos enfermeiros” (Pedroso, 2017, p.227). Todavia, importa salientar 

que, “o modelo pressupõe negociação e respeito pelos desejos dos pais/família”. (OE, 2015a, 

p.18) 

A parceria de cuidados descrita por Anne Casey, considera que, os enfermeiros devem 

planear os cuidados de enfermagem “promovendo o envolvimento negociado dos pais no pro-

cesso de cuidar” (OE, 2012, p.3), e atendendo sempre, à fase em que se encontram do ponto de 

vista do impacto na alteração do processo de saúde-doença, garantindo o seu respeito com vista 

a, promoverem um aumento nos seus níveis de conhecimentos e capacitações face às suas ne-

cessidades, e da criança para a evolução ao nível do seu papel parental. (OE,2012) 

Para que a finalidade do modelo teórico de Anne Casey seja exequível é fulcral que, os 

profissionais de saúde desenvolvam sessões de ensino e partilhem conhecimentos com os pais, 

face aos cuidados à criança. Não obstante, importa salientar que, o modelo assume uma flexi-

bilidade relativamente aos cuidados de enfermagem que são realizados pelos enfermeiros e os 

cuidados realizados pelos pais, pois não existem “fronteiras fixas”, pois devem ser planeados e 

executados no sentido de promover ações conjuntas, para garantir o máximo nível de bem-estar 

da criança e família. (Pedroso, 2017). 

O Modelo de Parceria de cuidados de Anne Casey, contempla na sua esfera de atuação 

cinco conceitos fundamentais, designadamente: a criança; a saúde; o ambiente; a família; en-

fermeira pediátrica. (Farrell,1992). O esquema abaixo representado através da Figura n. º1, 

elucida o alicerce do modelo de parceria de cuidados de Anne Casey (Ferreira & Costa, 2004) 
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Figura n. º1 – Modelo de Enfermagem de Parceria nos Cuidados 
Fonte: Ferreira & Costa, 2004, p.54 

 
 
 
 

Para Pedroso (2017), o Modelo de Anne Casey prossupõe o estabelecimento comunicaci-

onal eficaz, entre os enfermeiros e as equipas de saúde com os pais, para o estabelecimento de 

uma relação de parceria eficiente onde emergem redes de negociação de papéis, cuidados e 

identificação de necessidades de ambas as partes, transpondo para os pais uma postura proativa 

no decorrer do processo de hospitalização da criança. Tal facto, irá promover o aumento dos 

seus níveis de confiança e segurança necessários para o ambiente promotor da recuperação da 

criança. 

Porém, foi através do Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey que surgiram os 

Cuidados Centrados na Família, e estes emergiram segundo os seus princípios orientadores, tal 

como defende, Arabiat et al. (2018, como citado em Loureiro et al., 2021, p.9) 

Um dos princípios orientadores da boa prática profissional por parte dos enfermeiros de 

ESIP segundo OE (2011) diz respeito a utilização de modelos de cuidados centrados na famí-

lia,  
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cuja filosofia pressupõe que as necessidades dos pais e crianças sejam centrais ao pro-

cesso de cuidar e reconheçam a família como parte integrante da vida da criança.  

A filosofia dos cuidados centrados na família reconhece esta como uma cons-

tante na vida da criança pelo que «os sistemas de serviço e pessoal devem apoiar, res-

peitar, encorajar e potencializar a força e a competência da família» (whaley, L; Wong, 

D, 1999).  

Os cuidados centrados na família requerem profissionais que orientem as equi-

pas e que reconheçam os pais como primeiros prestadores de cuidados, capacitando-os 

para responder às alterações resultantes do desenvolvimento da doença do filho. (OE, 

2011, p.71-72) 

O modelo de cuidados centrados na família assenta numa filosofia, onde a estrutura - fa-

mília é aquela que deverá ser “capacitada para tomar decisões” face à criança, pois é quem 

acompanha permanentemente a criança. (Hockenberry, 2006, como citado em OE, 2011, p.72)  

Segundo o autor anteriormente citado, o ESIP deve promover estratégias de capacitação e 

de desenvolvimento de habilidades junto da família, com vista, à participação da mesma nos 

cuidados à criança, mantendo sempre o respeito e aceitação para individualidade da família e 

criança, que são extremamente importantes no processo de negociação, delegação e autonomia, 

num prisma de apoio integral à família e criança. (OE, 2011) 

Os cuidados centrados na família requerem a existência de recursos, de instrumentos que 

possibilitem conhecer determinada família, quer no domínio do seu estilo de vida, crenças, dos 

seus valores, da sua capacidade comunicacional e decisiva. Este processo exige uma “avaliação 

sistemática da complexidade de cada família”. (Figueiredo, 2015, p.3) 

Para a autora anteriormente citada, a proximidade que existe entre os enfermeiros e as 

famílias através das relações profissionais em contexto de trabalho, leva a considerar que, estes 

são aqueles que assumem um lugar de primazia para intervir junto das famílias dirigindo os 
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seus cuidados perante as necessidades das mesmas ao longo do seu ciclo de vida. (Figueiredo, 

2015) 

Os enfermeiros “podem ajudar as famílias a mobilizar seus próprios recursos e se fortalecer 

nos momentos de crise, os quais também podem ser momentos de crescimento e recompensa 

familiar”. (Figueiredo, 2015, p.3). Neste sentido, tais “momentos de crise”, representam na vida 

das famílias períodos de transição ao longo do seu ciclo vital, pelo que, importa analisar a Teoria 

das Transições Humanas de Afaf Meleis. 

 

1.5.2 - Modelo Teórico das Transições Humanas de Afaf Meleis 

 

 

Ao longo do ciclo vital evolutivo do indivíduo, este vivencia momentos únicos que 

contemplam períodos de mudança, nas suas etapas cíclicas, associadas por sua vez, a fases de 

transição vital. Tal fato, assume a sua repercussão quer para o indivíduo, quer para a sua família 

de forma indireta, na qual ele se inscreve, e com consequentes necessidades adaptativas, para 

ambos. Tais, necessidades adaptativas são influenciadas por vários fatores, designadamente: 

pela presença de recursos pessoais; experiências anteriores; significado atribuído às mesmas; e 

por recursos externos (condições socioculturais, económicas, entre outros…). (Meleis & 

Trangenstein, 2010, como citado em Santos, 2015) 

São várias as transições que um indivíduo pode vivenciar ao longo do seu ciclo de vida, 

podendo estas ser de índole deliberada ou não, tais como, o casamento, a gravidez, alteração 

da área profissional, entre outras. (Chick & Meleis, 1986, como citado em Santos, 2015) 

A Teoria das Transições Humanas de Afaf Meleis teve o seu início em 1985 quando o 

conceito das transições, foi valorizado pela vivência humana de transições, e pela importância 

que assumia para os enfermeiros, o cuidar da pessoa que sofre um processo de transição, sendo 

este o início do desenvolvimento de um quadro teórico (Lima et al., 2016). 

Importa clarificar o conceito de Transição à luz de Santos et al. (2015), designadamente:  

é uma passagem entre dois períodos de tempo relativamente estáveis, conduzindo o 

indivíduo a mover-se por diferentes fases dinâmicas, marcos e pontos de mudanças. 
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Esses percursos ocorrem ao longo do tempo e têm um sentido de fluxo e movimento, 

guiado por alterações que provocam um período de desequilíbrio, incertezas, conflitos 

interpessoais e perturbações.  

Meleis explica que a transição denota uma mudança no estado de saúde, nas 

relações de papéis, nas expectativas ou habilidades. (Meleis et al., 2010 como citado 

em Costa, 2016, p.158). 

 

É durante as fases de transição que ocorrem no ciclo vital de cada indivíduo, que estes 

devem estar preparados para incorporar novos conhecimentos, e que porventura tal transição 

implique alteração comportamental, face ao contexto em que se encontram. Pelo que, as 

transições são claramente uma esfera de intervenção dos enfermeiros. (Queirós et al., 2007). 

Em similitude com o anterior mencionado, também Queirós et al. (2007) afirma que,  

é inegável que as enfermeiras desenvolvem o seu trabalho em relação com as pessoas 

que estão a experienciar transições, a antecipar transições ou a completar períodos de 

transição.  

Meleis afirma que a transição implica uma mudança no estado de saúde, no 

papel das interações, as expectativas ou habilidades. Na realidade significa que 

acontecem mudanças em todos os sistemas humanos. (p.55) 

Para Meleis (2010, como citado em Costa, 2016) a Teoria das Transições permite ao 

enfermeiro através do seu modelo concetual, estabelecer um plano de intervenção que facilite 

os processos de transição das pessoas de quem cuida, em determinado momento das suas vidas 

potenciando uma melhor qualidade de vida com consequentes ganhos em saúde para as 

mesmas, sob possibilidade de minimizar riscos pejorativos, associados ao processo de transição 

propriamente dito. 

Segundo a Teoria das Transições, existem três aspetos a considerar no que respeita à análise 

das transições, designadamente: “a natureza das transições, e as condições de transição e os 

padrões de resposta; e identificar quatro tipos de transições particulares mais especificamente, 
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as de desenvolvimento, situacionais, de saúde-doença e organizacionais”. (Meleis, et al., 2010, 

como citado em Santos el al. 2015, p.158) 

No que respeita, às transições de desenvolvimento estas são consideradas aquelas mudanças 

ou fases que ocorrem no estádio de desenvolvimento da vida de qualquer ser humano, tais 

como: “relacionamentos de parentalidade (maternidade e paternidade), mudança da imagem 

corporal na adolescência, menopausa, consciência da homossexualidade e o nascimento de uma 

criança”. (Costa, 2016, p.139) 

Assim, as transições situacionais são aquelas que estão relacionadas com a alteração de  

“adição ou subtração de pessoas no meio, requerendo para cada circunstância a definição ou 

redefinição de papéis dos envolvidos”, (Costa, 2016, p.139). Exemplos de transições 

situacionais são: a morte de familiar, ou institucionalização de familiar; imigração; ou alteração 

de residência. (Costa, 2016). 

Já as transições de saúde-doença dizem respeito às alterações inesperadas dos níveis de 

saúde de um indivíduo, alterando o estado de bem-estar para uma situação de doença aguda ou 

crónica ou vice-versa. Por fim, temos as transições organizacionais que reportam ao contexto 

social, designadamente as mudanças de chefia ou a saída do emprego, bem como, a mudança 

de comunidade. (Costa, 2016). 

 Neste sentido, Chick & Meleis (1986, como citado em Santos et al., 2015) vem reforçar 

que, apesar de existirem diferentes tipos de transições, existem aspetos que são comuns à 

existência desta multidimensionalidade experiencial vivida na individualidade de cada ser, 

tendo sido designado de “propriedades de transição”. (p. 158). As propriedades da experiência 

de transição são especificamente: “conhecimento/ consciência, ajustamento/ compromisso, 

mudança e diferença, eventos e acontecimentos críticos e período de experiência”. (Meleis et 

al., 2010, como citado em Santos et al., 2015, p.158) 

Contudo, considerar o contexto social dos indivíduos que experienciam o processo de 

transição, assume-se como fator essencial para que, os enfermeiros possam definir planos de 

intervenção ajustados à singularidade de cada pessoa, que vive um processo de transição. 
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De acordo, com Meleis et al., (2010 como citado por Santos, et al., 2015), o processo de 

compreensão das transições pressupõe a existência de um padrão de resposta por parte do 

indivíduo que vivencia a experiência, e que segundo os autores existem dois tipos de indicadores 

relativos ao padrão de resposta, especificamente: processuais e de resultado. 

Assim, no que se refere aos indicadores de processo, estes estão relacionados com o facto de 

o indivíduo sentir reconhecer a necessidade de deter informação sobre a situação/contexto para 

poder vivenciar uma transição de forma saudável. 

No decorrer da experiência de transição, o cliente/ indivíduo deve sentir-se situado, ou 

seja, ser parte integrante do contexto em que se encontra inserido. Este padrão é 

indispensável, porque a transição envolve a criação de novos significados e perceções 

e a reformulação das significações em relação ao ambiente que o envolve. 

 É este estado dinâmico que nos remete para a noção de adaptação ao meio 

envolvente, e subsequentemente, para o desenvolvimento da confiança e coping, que 

ocorre quando se experiência a transição, demonstrando um conhecimento mais 

aprofundado, e também, uma maior compreensão acerca dos aspetos essenciais e 

críticos. (Meleis et al., 2010, como citado em Santos et al., 2015.p161). 

Nesta linha de pensamento, os autores supracitados referem que, para se poder observar de 

forma mensurável se o processo de transição vivido pelo indivíduo foi realizado de forma 

saudável, sendo esse processo analisado com o auxílio de dois indicadores de resultado, 

designadamente: “a mestria e as identidades flexíveis e integradoras”. Deste modo, o primeiro 

indicador diz respeito à postura e conduta por parte do indivíduo demonstrada ao longo do 

processo de transição com o desenvolvimento de competências para gerir a situação 

transacional, na busca de uma linha de estabilidade contínua onde expressa a sua mestria face 

ao desenvolvimento da mesma. Já no que, respeita ao indicador de resultado “identidades 

flexíveis e integradoras”, este relaciona-se com a presença de uma transição saudável, que 

contemplou a necessidade de integrar novos conhecimentos e reformular a identidade do 

indivíduo. (Meleis et al., 2010, como citado em Santos et al., 2015, p.161). 
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 Os enfermeiros à luz da Teoria das Transições Humanas de Afaf Meleis (Figura n.º 2), 

devem ser encarados como profissionais que consideram que, 

o cuidado transicional valoriza a pessoa, por considerá-la protagonista da ação do 

cuidado. (…) 

 A experiência das transições tem implicação para a prática profissional, por 

orientar o enfermeiro a descrever necessidades dos indivíduos no processo transacional, 

por meio de uma visão ampla, com prevenção, promoção e intervenção terapêutica de 

cuidados. (Lima et al., 2016, p.3). 
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Pois, só desta forma será possível responder face a estes processos de transição parental à 

luz do PNSIJ, (2013), consagrado como fundamental para o desempenho do EEESIP, 

nomeadamente ao considerar de elevada importância atuar ao nível do, 

aumento do nível de conhecimentos e de motivação das famílias, a par da redução do 

analfabetismo e da melhoria das condições de vida, favorecem o desenvolvimento do 

exercício da parentalidade e tornam possível que os pais e as famílias o assumam, como 

direito e dever, competindo aos profissionais facilitá-lo e promovê-lo. (p.7)  

Neste sentido, e atendendo que a transição para a parentalidade é processo experiencial de 

transição à luz da Teoria de Afaf Meleis (transições de desenvolvimento), fez todo o sentido 

enquadrar o seu referencial teórico no desenvolvimento do projeto de intervenção profissional 

concebido. 
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2 - CAMINHO PERCORRIDO NA ESTRADA DO SABER ESPECIALI-

ZADO EM ESIP: «DESCRIÇÃO, ANÁLISE E REFLEXÃO DOS CON-

TEXTOS E DAS APRENDIZAGENS» 

 
 

Segundo Chora et al, (2019) foram definidos pela OE requisitos para a atribuição do título 

de enfermeiro especialista e grau de mestre, os mestrandos teriam de atingir objetivos 

formativos previamente estabelecidos para os Estágios I e Estágio Final de forma a 

evidenciarem os conhecimentos, aptidões e competências preconizadas, designadamente: 

“evidencie capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; fundamente as decisões com 

base na teorização e na evidência científica; descreva e avalie o desenho e a implementação de 

um projeto; apresente um relatório, com consequente discussão em provas públicas”. (Chora et 

al., 2019, p.1) 

Face ao exposto, e atendo à necessidade de  implementar um PI, fez-nos todo o sentido que, 

este fosse aplicado num contexto de estágio,  cuja a problemática selecionada fosse uma 

realidade diária do contexto, isto é, como a temática incidia sobre a transição para a 

parentalidade na prematuridade, considerámos aplicá-lo na sua plenitude, no contexto do 

SMIPN, pese embora, tivéssemos delineado realizar intervenções/atividades que 

contemplassem o PI acoplado à problemática selecionada, em regime de adaptação nos 

restantes campos de estágio,  e face às suas necessidades interventivas por parte do EEESIP. 

Todavia, foi visionado de forma constante, o desenvolvimento das competências de EEESIP e 

de mestre, conforme os objetivos de aprendizagem assim preconizados de acordo com o plano 

formativo.  

Assim, considerámos organizar os campos de estágio de acordo com as preferências e de 

acordo com as melhores perspetivas de aprendizagem e perante os objetivos do PI, 

designadamente: os três módulos que integram o estágio final (módulo A, B e C) foram 

realizados pela seguinte ordem: Módulo A - Serviço de Urgência Pediátrica do Centro 

Hospitalar, [CH]; Módulo B - Serviço de Internamento de Pediatria do CH e Módulo C – 
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Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal do CH. Após o estágio final foi realizado 

o estágio I, na Consulta Externa de Pediatria do CH. O percurso temporal dos estágios (I e 

final) encontra-se organizado através do Cronograma – Estágio Final e Estágio I (Apêndice 

XV).  

A eleição do CH para a realização dos diversos campos de estágio, deveu-se a vários 

motivos, sendo a proximidade geográfica um deles, mas não sendo este o motivo mais 

importante, pois considerámos que, por se tratar de uma unidade hospitalar com elevado distinto 

conhecido ao nível cuidados intensivos pediátricos e neonatais, e nos restantes domínios dos 

cuidados de saúde pediátricos que são oferecidos às crianças, jovens e famílias.  

Face a exposto importa salientar a missão que rege a conduta institucional e profissional em 

vigor na instituição eleita, designadamente:  

caracteriza-se, no panorama nacional e internacional, como uma das unidades 

hospitalares de referência no Serviço Nacional de Saúde. Em termos de resposta 

assistencial, assume a responsabilidade direta pela prestação de cuidados de saúde 

diferenciados aos dezasseis concelhos do (…), garantindo a segurança em saúde de 

todos os que habitam ou visitam a região. (Ministério da Saúde, [MS], 2021, para.1) 

Deste modo, e perante o supracitado consideramos que a instituição hospitalar –, foi um 

local producente e com elevado valor no crescimento profissional e formativo para a construção 

das competências especializadas em ESIP e de mestre.  

 

2.1 – Descrição e Caraterização e dos Contextos de Estágio 

 

2.1.1 – Estágio final 

De acordo, com os pressupostos definidos para a unidade curricular estágio final, o mes-

trando deveria atingir os seguintes objetivos formativos, designadamente:  
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como resultados da aprendizagem, pretende-se que o estudante no final do Estágio Fi-

nal demonstre conhecimentos, competências e atitude apropriada à capacidade de in-

tervenção específica do enfermeiro especialista e que seja capaz de: diagnosticar pre-

cocemente e intervir nas doenças comuns e situações de risco que afetem a vida/quali-

dade de vida da criança/jovem; prestar cuidados específicos ao longo do ciclo de vida 

e de desenvolvimento da criança/jovem; desenvolver, mobilizar e integrar competên-

cias científicas, técnicas e humanas para o planeamento, execução e gestão de cuidados 

de enfermagem especializados à criança/jovem e família em situações de especial com-

plexidade. (Chora et al., 2019, p.1). 

 
Perante o exposto, passámos a descrever a caracterização de cada campo de estágio, que 

integram o estágio final (módulo A, B e C), do ponto de vista da sua organização física, com-

posição ao nível de recursos humanos e materiais e dinâmica funcional. 

 

2.1.1.1 – Contexto de urgência pediátrica [CUP] 

 

O Serviço de Urgência Pediátrica do CH, foi o primeiro campo de estágio eleito – Módulo 

A, tendo decorrido num período temporal de 6 semanas consecutivas, e com uma carga horária 

semanal de 18,5horas, tendo sido totalizado 112 horas de contato direto. O estágio decorreu sob 

orientação e supervisão de um EEESIP e ocorreu de 18 de janeiro de 2021 a 24 de fevereiro de 

2021. 

 

O CUP do CH integra uma das áreas de assistência em saúde da região sul do país garan-

tindo cuidados de saúde diferenciados às crianças, jovens e famílias até aos 17 anos e 364 dias, 

de acordo com a idade pediátrica consagrada pelo Sistema Nacional de Saúde [SNS]. Assim, o 

serviço preconiza como finalidade institucional garantir a assistência de cuidados de saúde junto 

das crianças e jovens que abranjam a idade pediátrica, em situações de doença súbita ou em 

processo de agudização de doença crónica, e face à sua situação clínica careçam de cuidados 
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de saúde diferenciados. Porém, são ainda dirigidos os seus cuidados a situações urgência e 

emergência quer do foro médico, cirúrgico ou de índole traumática. 

 

Deste modo, o CUP do CH é referência para toda a população da região sul, bem como, é 

um serviço de referência para encaminhamento hospitalar de crianças e jovens que careçam de 

diferenciação dos cuidados, nomeadamente as crianças que recorrem às diferentes Unidades 

Hospitalares que integram o mesmo centro hospitalar, e também, para toda a população que a 

ele recorra.  

 

O CUP está localizado no 1º piso da Unidade Hospitalar eleita, e no mesmo espaço físico 

está localizado também o Hospital de Dia de Pediatria, com acesso comum nas entradas de 

ambos os serviços, e com comunicação interna através da sala de diretos do serviço de urgência 

pediátrica, encontrando-se estes separados por uma porta. Importa salientar que, a equipa de 

profissionais são distintas em ambos os serviços, embora a chefia de enfermagem seja comum. 

 

Foi em 1994, que o CUP abriu as portas através das suas novas instalações, com uma rou-

pagem nova, tendo sido renovado e decorado com motivos infantis e cores suaves tornando o 

espaço muito acolhedor e estimulante para as crianças, jovens e famílias que a ele recorrem.  A 

filosofia de cuidados de enfermagem realizados no serviço assentam nos princípios e valores 

institucionais, garantido a exequibilidade da sua missão institucional, contudo os cuidados de 

enfermagem procuraram proporcionar às crianças e jovens  em idade pediátrica e seus familia-

res, cuidados que assentem no respeito e na negociação com integração da participação da fa-

mília,  consagrada através da relação de parceria de cuidados, respeitando os direitos das crian-

ças e os direitos  inscritos na carta da criança hospitalizada,  no sentido de, garantir cuidados 

adequados face às necessidades de saúde de cada criança, jovem e família obedecendo aos prin-

cípios éticos e deontológicos consagrados pela profissão de enfermagem. 

O CUP do CH recebe crianças e jovens de variadas proveniências, seja ela de circuito in-

terno, ao nível da dinâmica hospitalar, por encaminhamento (consulta externa de pediatria ou 

através de referenciação a partir do hospital de dia de pediatria). Por outro lado, a proveniência 

pode ainda ser múltipla, designadamente exterior: Administração Regional de Saúde [ARS]; de 

outro hospital; Saúde 24; Clínicas Privadas; outras proveniências e urgência geral. A título de 



Capacitar para melhor cuidar: o contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade  
 

 

 

jul-22 | Página 59 
 

 

curiosidade foi consultada a estatística de 2019, no que concerne à distribuição por proveniên-

cia: do exterior ocorreram 34867 admissões; com proveniência a partir da ARS foram cerca de 

847 admissões; a partir da linha de saúde 24 em 2019 tiveram cerca de 2193 admissões, e atra-

vés do INEM ocorreram 2273 admissões. Sendo as causas mais frequentes, as seguintes: por 

doença (34562 crianças); queda (2042 criança); acidente escolar (1882 crianças) e por intoxi-

cação – (116 crianças).  

Do ponto de vista, dos recursos materiais e técnicos o CUP está equipado com instalações 

apropriadas, dispositivos técnicos, clínicos e materiais de uso clínico, que asseguram os cuida-

dos de saúde a crianças/jovens e famílias que carecem deles. No que respeita, aos recursos 

humanos, o CUP integra uma equipa multidisciplinar composta por enfermeiros (enfermeiro-

chefe; enfermeiros ESIP´s e enfermeiros generalistas); médicos (pediatras, clínicos gerais e in-

ternos de pediatria); administrativos e assistentes operacionais. No que concerne à equipa de 

enfermagem, esta integra um total de 29 enfermeiros (1 chefe; 12 especialistas e 16 generalistas, 

sendo que, duas enfermeiras são especialistas estão destacadas em horário fixo para o Serviço 

do Hospital de Dia de Pediatria). Importa ainda referir, que consoante a necessidade clínica de 

cada criança pode ser necessário o pedido de avaliação por parte de outra especialidade médica, 

no sentido de se obter uma maior precisão do diagnóstico clínico, tais como: cirurgia pediátrica; 

dermatologia; ortopedia; psiquiatria, entre outras. 

No que respeita, a organização laboral os enfermeiros trabalham em regime de horário por 

turnos de 8 horas, e por vezes quando necessário de 12 horas. As equipas da manhã, tarde e 

noite integram 4 enfermeiros, sendo que, no turno da manhã estão presentes a enfermeira-chefe 

e o enfermeiro sub - chefe, como extra-numerários. Todos os turnos têm um chefe de equipa, 

que em geral, é um EEESIP, designado pela enfermeira-chefe. O chefe de equipa no início de 

cada turno, faz a distribuição dos enfermeiros por cada sector de trabalho, de acordo com as 

necessidades do serviço. Normalmente, são distribuídos da seguinte forma: 1 enfermeiro na 

triagem; 1 enfermeiros na sala de tratamentos; 1enfermeiro na Unidade de Internamento de 

curta Duração [UICD] e 1 enfermeiro na Área de Doença Covid/Circuito Respiratório [ACD]. 

Sendo a sala de diretos/reanimação da responsabilidade de um dos sectores cumulativamente. 

Importa mencionar que a metodologia de trabalho é por enfermeiro responsável, porém no con-

texto de uma equipa de trabalho é fomentado e vivido o trabalho e espírito de equipa, face as 

necessidades em serviço. 
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O atendimento da criança ou jovem inicia-se com a inscrição da criança na admissão de 

doentes, onde se encontra no mesmo espaço comum, um assistente técnico que efetua a inscri-

ção e cumulativamente um enfermeiro para realizar a observação clínica da criança, numa ava-

liação inicial, utilizando a nomenclatura de avaliação ABCDE e posteriormente elaborar a 

queixa inicial de acordo com a informação transmitida pelos pais ou cuidadores. O enfermeiro 

regista a informação clínica recolhida (queixa ou motivo de vinda ao serviço de urgência) no 

formulário relativo à Triagem de Manchester. Sendo este um posto de atuação dos enfermeiros, 

requerendo obrigatoriedade de ter o certificado do curso de Triagem de Manchester, designa-

damente: 

o Protocolo de Triagem de Manchester1 foi implementado em novembro de 1994, em 

Manchester, com o objetivo expresso de estabelecer um consenso entre médicos e en-

fermeiros do Serviço de Urgência, com vista à criação de normas de triagem baseadas 

na determinação do risco clínico. (Grupo Português de Triagem, 2021, para.1) 

É perante a prioridade determinada que a urgência no atendimento à criança é efetuada. 

Todavia, no que respeita aos latentes com idade inferior a 4 meses de vida, e por decisão interna 

do serviço, lhes era atribuído uma prioridade laranja, sendo considerados urgentes. 

Perante o contexto pandémico, que teve o seu início em março de 2020 os serviços 

hospitalares tiveram necessidade de restruturação com a divisão do serviço, no sentido de 

garantirem, circuitos de doentes COVID e circuitos de doentes não COVID, pelo que, o serviço 

de urgência pediátrica igualmente se encontrava assim organizado. É no momento da triagem 

da queixa inicial relativa à situação clínica da criança, que é realizado o despiste de CASO 

 
1 O Sistema de Triagem de Manchester pretende fornecer ao “profissional não um diagnóstico, mas uma 

prioridade clínica baseada na identificação de problemas” (Grupo Português de Triagem, 2021). Após a 
determinação de uma das cinco prioridades clínicas (cor vermelho - emergente (atendimento imediato – 0 minutos 
de espera); cor laranja – muito urgente (atendimento praticamente imediato – atendimento até 10 minutos); cor 
amarelo – atendimento rápido, mas pode aguardar até 60 minutos); cor verde – pouco urgente, pode aguardar 
até 120 minutos ou ser encaminhado para outro serviço de saúde; por fim a prioridade azul- não urgente,  pode 
aguardar até 240 minutos ou ser referenciado para outro serviço de saúde (Grupo Português de Triagem, 2021). 
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suspeito de COVID-19 (Sars - Cov2) de acordo com, a norma vigente na altura da DGS n. º 

020/2020 de 9 de novembro de 2020, e perante a presença de critérios para a definição de caso 

de COVID -19, bastava a criança apresentar pelo menos um dos seguintes critérios clínicos, 

seria considerada suspeita, designadamente: “i. Tosse de novo ou agravamento do padrão 

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

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

ou ageusia de início súbito”. (DGS, 2020, p.1). Assim, a criança integraria a Área denominada 

área ADC - Área de Doença Covid/Circuito Respiratório – sendo esta a área do circuito de 

crianças suspeitas de caso covid, após determinação do critério de inclusão. 

Importa referir que, na sala de triagem o enfermeiro realiza a observação clínica da criança 

numa primeira abordagem inicial com limitações relativas à distância física, pois estão separa-

dos por um vidro, sendo a observação mais dificultada, pelas questões de prevenção de conta-

minação associado à COVID-19, o que representa ser uma dificuldade acrescida. Posto isto, o 

seu encaminhamento seria para o circuito respiratório.  

 

O circuito respiratório integra uma sala de espera; 2 gabinetes médicos; 1 wc para crianças 

e familiares; 1 sala de material de consumo clínico;1 sala de reanimação e 1 quarto com possi-

bilidade de internar 2 crianças e  com uma cama pediátrica e um berço, bem como, uma pequena 

sala para colheitas e tratamentos específicos (administração de terapêutica), caso a criança não 

fique em internamento em ADC, mas tenham de cumprir com administração terapêutica e vi-

gilância antes do momento da alta, fica nesta sala. Nesta ala, está um enfermeiro distribuído 

para assegurar os cuidados da área de ADC, assumindo o método de trabalho por enfermeiro 

responsável e dar apoio à equipa médica, pois estão 2 gabinetes médicos, mas por gestão de 

recursos materiais e humanos, conforme o número de crianças triadas, assim estaria um ou 2 

médicos, maioritariamente apenas estava um gabinete em funcionamento. 

  

Os profissionais que integram esta ala de doentes suspeitos, requerem a utilização de equi-

pamentos de proteção individual [EPI] (bata impermeável; touca; máscara FP2; luvas de cano 

alto (2 pares); óculos ou viseira de proteção e cobre botas). A chamada é feita pelo médico, e a 

criança é acompanhada apenas por um único acompanhante (pai ou mãe), é observada pelo 

clínico e poderá posteriormente ter alta para domicílio sem necessitar de cuidados de enferma-

gem.  
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Relativamente ao circuito não COVID, este é feito pela entrada do serviço de Hospital de 

Dia de Pediatria, que dá acesso a uma sala de espera comum aos dois serviços. Nesta sala as 

crianças triadas aguardam pela chamada do clínico, consoante a sua prioridade. Existem 2 ga-

binetes médicos nesta ala, um quarto médico, uma sala de reuniões, um vestiário, um wc para 

profissionais, uma sala de tratamentos/sala de aerossóis - designada sala de balcões e um inter-

namento de curta duração – UICD, que tem 4 vagas, sendo 2 berços e 2 camas pediátricas, 

podendo excecionalmente ir a 5 vagas com um quarto de isolamento, caso se justifique separado 

por uma porta de fole. Neste espaço, existe ainda uma sala de diretos/sala de reanimação, sendo 

uma sala comum a ambos os circuitos, sendo que, a abordagem é sempre feita à criança como 

se tratasse de uma criança suspeita, pelo que, os profissionais utilizam EPI (máscara FP2; vi-

seira; bata e luvas) apropriado, garantindo as condições de segurança. A criança é sempre ava-

liada primariamente sob o algoritmo ABCDE. Esta sala está equipada com materiais e disposi-

tivos clínicos, e terapêutica de urgência que são verificados diariamente, no que concerne à 

presença de stocks e funcionalidade dos mesmos, para garantir a assistência da criança que 

carece de cuidados de saúde emergentes. 

 

Os registos de enfermagem relativos aos cuidados de enfermagem prestados no CUP de X, 

são registados através do sistema Sclínico®, que tem integrado o Sistema de Apoio a Prática 

de Enfermagem® [SAPE], e que por sua vez, está parametrizado para o CUP, contemplando 

no mesmo sistema, o sistema da Triagem de Manchéster. Relativamente ao UCID, o enfermeiro 

realiza os registos de enfermagem no mapa de cuidados do processo de enfermagem que é 

aberto, sempre que uma criança é internada de acordo com a linguagem CIPE®. Contudo, im-

porta referir que, existe uma folha de registo de enfermagem (formato papel) para crianças que 

estão  internadas na UICD, e onde carecessem de uma monitorização de parâmetros vitais con-

tínua, bem como, pesquisa de glicémia capilar de hora a hora e de administração de  insulino-

terapia no caso das crianças com diabetes tipo 1 inaugural, sendo esse registo feito nessa folha, 

que depois são transpostos os valores para o mapa de cuidados no SAPE®, através do levanta-

mento das intervenções: monitorizar os sinais vitais; glicémia capilar e cetonémia em SOS. Este 

documento de registo, facilita a visão imediata da evolução dos parâmetros vitais e da curva da 

glicémia capilar nas primeiras horas. 
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2.1.1.2 - Contexto de internamento de pediatria [CIP]   

 

O Contexto de Internamento de Pediatria do CH, foi o segundo campo de estágio eleito – 

Módulo B, tendo decorrido num período temporal de 6 semanas consecutivas, e com uma carga 

horária semanal de 18,5 horas, tendo sido totalizado 112 horas de contato direto. O estágio 

decorreu sob orientação e supervisão de um EEESIP e ocorreu de 05 de março de 2021 a 06 de 

abril de 2021. 

 

O CIP do CH integra do Departamento da Mulher, da Criança e do Adolescente e o CIP 

localiza-se no bloco central, no 7º Piso.  A unidade de internamento de pediatria integra 27 

camas que se encontram distribuídas por 7 enfermarias de 3 camas e 5 quartos, sendo um dos 

quais, um quarto duplo. Importa referir que, a têm um leque de abrangência vasta, no que con-

cerne, às especialidades médicas que acolhe, tais como: pediatria médica; cirurgia pediátrica; 

otorrinolaringologia; neurologia; gastroenterologia; ortopedia e restantes especialidades que in-

tegram a unidade institucional, quer seja do foro cirúrgico ou não. 

 

O serviço tem como missão prestar cuidados de saúde à criança a partir dos 28 dias de vida 

até aos 17 anos + 364 dias e respetivos acompanhantes, com vista a atingir as suas necessidades 

em saúde, assegurando a prestação de cuidados junto da criança e núcleo familiar, com base na 

filosofia de parceria de cuidados e de cuidados centrados na família. Em termos de visão do 

CIP, este manifesta o desejo de se apresentar como uma unidade de excelência, onde diaria-

mente procuram realizar cuidados em saúde com elevados níveis de qualidade e com brio pro-

fissional, com a finalidade de satisfazer as crianças/jovens e famílias, face aos cuidados que 

beneficiam. Não obstante, importa salientar que, o serviço assume os seguintes quadros de va-

lores: Ética; Rigor; Cuidados Centrados no Utente/Família; Trabalho de Equipa; Sentido de 

Pertença e Gestão Participativa. As crianças ou jovens são internados no serviço com proveni-

ência diversa, nomeadamente: Hospital de Dia de Pediatria; Consulta Externa de Pediatria; Ur-

gência Pediátrica ou com proveniência ao nível do SMIPN. 
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O internamento na unidade processa-se primeiramente de forma administrativa sendo que, 

a admissão e o acolhimento da criança/jovem são realizados pelo enfermeiro responsável (en-

fermeiro de referência) pelos seus cuidados. Durante o internamento, a criança/jovem podem 

eventualmente necessitar de consultas de especialidade que na impossibilidade serem realizadas 

na unidade hospitalar, serão feitas no exterior. A criança poderá ainda necessitar de realizar 

exames complementares de diagnóstico durante o internamento, com vista à clarificação do seu 

diagnóstico clínico, sendo estas feitas na instituição ou no exterior, caso seja necessário. E 

ainda, a criança poderá ter necessidade de cuidados médicos do foro cirúrgico, com necessidade 

de ser intervencionada, requerendo todas as rotinas pré-operatórias do ponto de vista da avali-

ação clínica e anestésica. 

 

De acordo com, a sua evolução clínica favorável, a criança/jovem poderá terá alta do ser-

viço  na possibilidade de integrar uma das quatro situações específicas, nomeadamente: 1º) a 

criança tem alta com destino ao seu domicílio (com referenciação para o Centro de Saúde da 

sua área de residência; Consulta Externa de Pediatria ou Hospital de Dia de Pediatra, caso se 

justifique); 2º) a criança ou jovem teve necessidade de diferenciação de cuidados exigindo uma 

transferência  para outro hospital, ou apenas transferência para área de residência habitual; 3º) 

transferência do serviço para a SMIPN por agravamento do quadro clínico da criança/jovem, 

requerendo uma diferenciação de cuidados, e por último, sendo a pior das possibilidades, o 

falecimento da criança/jovem, sendo estes os motivos de causa de alta clínica do sistema hos-

pitalar. 

 

Do ponto de vista, dos recursos físicos e materiais este CIP é composto por 1 sala de brincar 

- onde existem vários matérias lúdico-didáticos que procuram o desenvolvimento da criança/jo-

vem, de acordo com a sua idade e o seu estádio de desenvolvimento psicomotor; 1 sala de pais 

que se destina a acolher os familiares de crianças e jovens internados (acompanhantes). Existe 

ainda, uma  sala do assistente técnico; 1 gabinete do enfermeiro chefe do serviço; 1 gabinete do 

director clínico; 2 enfermarias para os adolescentes (sala 1 e sala 2); 1 casa de banho para 

adolescentes; 5 enfermarias, cada uma com 3 camas cada (Sala 3; 4; 5; 6 e sala 7); 1 casa de 

banho; 1 casa de banho assistido; 1 sala de consumo clínico (Armazém  avançado e rouparia); 

1 sala de reuniões de enfermagem;  1 sala de trabalho (preparação de terapêutica);  1 casa de 

banho para profissionais; 1 sala de despejos (sala de sujos); 1 copa para profissionais e 1 copa 

de leites; 1 casa de banho para acompanhantes; 1 sala de tratamentos;  1 quarto duplo (com wc 
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- quarto 1);  3 quartos de isolamento (quarto 3; 4 e 5); 1 sala de reuniões dos médicos; 1 gabinete 

médico do responsável de enfermaria;  1 arrecadação.  

O serviço esta ainda provido de material de consumo clínico  (material de esterelização; 

bombas infusoras, monitores para monitorização cardiorespiratória e de saturação periférica de 

oxigénio; detém ainda, um carro de emergência  hospitalar com desfibrilhador; balanças 

adequadas à idade da criança; termónmetros timpânicos, entre outros dispositivos clínicos e 

terapêutica de consumo hospitalar, necessária para a estabilização e recuperação da situação 

clínica das crianças em fase de doença aguda ou crónica. 

No que respeita, aos recursos humanos que integram a equipa do CIP, podemos averbar 

que é equipa multidisciplinar que é constituida por: 2 Assistentes Técnicos; 3 Educadoras de 

Infância; 10 assistentes Operacionais; 1 Enfermeira Chefe; 16 enfermeiros, sendo que, 10 são 

EEESIP (2 dos especialistas são considerados o 1º e 2º substituto de chefe) e 6 Enfermeiros 

generalistas; 1 médico diretor clínico do serviço; 1 médico reponsável pela enfermaria; médico 

pediatras e médicos internos de pediatria; 1 dietista; 2 psicólogas; 1 técnica de serviço social; 1 

terapeuta ocupacional; 2 terapeutas da fala; 1 fisioterapeuta.  

A metodologia adotada no serviço, por parte do trabalho desenvolvido pelos enfermeiros, 

é o metódo de trabalho individual por enfermeiro responsável, embora exista um espírito de 

equipa e de união, que permite maximizar os cuidados à criança/jovem/família com vista à sua 

recuperação dos seus  níveis de bem - estar.  

Os registos de enfermagem são realizados no Sclinic® no sistema integrado SAPE®, e é 

utilizada a nomenclatura relativa à linguagem CIPE. Sempre que a criança é admitida no serviço 

o enfermeiro responsável, realiza a colheita de dados junto da criança e dos pais, ou apenas dos 

pais, para assim conhecer melhor aquela criança e o contexto familiar em que se insere, no 

sentido de, personalizar os cuidados de forma mais indivuizalizados possíveis, e numa 

perspetiva de respeito e de negociação com a criança e família, através de uma relação de 

parceria de cuidados, que é respeitada diariamante no serviço. O processo de enfermagem é 

realizado, e os focos de atenção relativos aos problemas reais e potenciais são avaliados de 

forma a constarem no mesmo. 
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2.1.1.3 – Contexto de medicina intensiva pediátrica e neonatal [CMIPN]  

 

O CMIPN do CH, foi o terceiro e último campo de estágio realizado – Módulo C, que 

integrou o estágio final, tendo decorrido num período temporal de 6 semanas consecutivas, e 

com uma carga horária semanal de 18,5 horas, totalizando 102 horas de contato direto. O está-

gio decorreu sob orientação e supervisão de um EEESIP e ocorreu de 19 de abril de 2021 a 2 

de junho de 2021.  

 

O CMIPN é composto por 3 unidades de cuidados que se diferenciam na sua localização 

em termos de espaço físico, embora dentro do mesmo serviço, ou seja, o serviço integra uma 

UCIN (com valência de intermédios e intensivos), bem como, uma unidade de Berçário e uma 

Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos. O CMIPN, destina-se a garantir cuidados de saúde 

neonatais diferenciados de excelência à população da região sul do país. Porém, esta unidade 

de saúde do SNS é uma unidade de referência a nível nacional e pode receber crianças vindas 

de outras unidades do país ou até mesmo, crianças que nasceram noutra localidade por não 

existir vaga na sua área de residência, e por se tratar de uma gravidez de alto risco, a grávida é 

transferida para um hospital de referência, e após o nascimento e estabilização do mesmo, o RN 

é transferido para a UCIN do CH para continuidade dos cuidados.  

A valência de UCIN, tem uma capacidade de 12 incubadoras, com 3 destinadas a cuidados 

intensivos neonatais e 9 de cuidados intermédios neonatais. Existe ainda, um posto de reanima-

ção neonatal, que integra uma das 9 incubadoras, não sendo esta unidade ocupada, mantendo-

se reservada para situações de emergência neonatal que possam surgir a qualquer momento. 

Pelo que, se encontra devidamente equipada e preparada com dispositivos clínicos e técnicos 

operacionais. A unidade – Berçário, têm 6 berços disponíveis para continuidade dos cuidados 

dos RN, que são transferidos dos cuidados intensivos intermédios, com situação clínica estabi-

lizada e que aguardam no berçário o desenvolvimento de competências alimentares ou outras, 

e só após as adquirem poderão ter alta clínica. A Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos é 

uma unidade com lotação de 3 camas, sendo uma destinada a quarto de isolamento. 
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O CMIPN do CH, integra uma equipa multidisciplinar composta por 36 enfermeiros, dos 

quais cerca de 24 são EEESIP; médicos (pediatras e neonatalogistas intensivos); assistentes 

operacionais; assistentes técnicos; psicóloga; fisioterapeuta; terapeuta da fala e terapeuta 

ocupacional, técnico superior de serviço social, entre outros.  

A filosofia de cuidados do serviço é manifestada numa política de respeito, e negociação 

face aos cuidados parentais os mais precoces possíveis, no sentido de, estabelecerem laços 

vinculativos entre a díade. A filosofia de parceria de cuidados e dos cuidados centrados na 

família e no desenvolvimento do RN prematuro individualizado, é apoiado pela filosofia 

[NIDCAP®] - Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Esta 

filosofia “significa Programa de Cuidados Individualizados e de Avaliação do 

Desenvolvimento Neonatal, visa a proteção e promoção do desenvolvimento do recém-nascido 

internado e procura assegurar o melhor envolvimento da família nos cuidados”. (MS, 2019, 

para.3) 

Os cuidados de enfermagem neonatais prestados na UCIN do CMIPN do CH, pelos 

EEESIP´s e por enfermeiros generalistas, que integram a equipa, tem no seu alicerce a filosofia 

de cuidados NIDCap®. Sendo esta,  muito presente na unidade, pois os cuidados que este 

profissionais prestam visam a procura constante e a minimização das  barreiras, relativas ao 

ambiente neonatal de cuidados intensivos, do aparelho tecnicista e sofisticado dos dispositivos 

clínicos que estão em torno do RN prematuro, na medida em que, procuram incessantemente a 

humanização dos cuidados a aproximação precoce entre pais e filhos, estimulando o toque 

terapêutico, e os cuidados ao RN prestados pelos pais,  com o apoio dos enfermeiros.  

No que respeita, aos recursos materiais, a UCIN é uma unidade preparada do ponto de vista 

técnico e de dispositivos clínicos, com material altamente diferenciado, e igualmente integra 

uma equipa multidisciplinar com elevada diferenciação e especialização na área dos cuidados 

neonatais face ao RN´s prematuros, e face aos RN´s gravemente doentes em situação crítica, 

tais como, RN´s prematuros (prematuros extremos; muito prematuros; prematuros moderados 

a tardios) e a RN´s de termo com condição patológica ou com malformações, que necessitem 

de cuidados diferenciados.  
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A proveniência dos RN´s que são admitidos na unidade é nomeadamente: do serviço de 

bloco de partos; serviço de obstetrícia; do exterior (partos domiciliares) e de outras instituições 

hospitalares que não possuam cuidados neonatais diferenciados em termos técnicos e humanos. 

Assim, os diagnósticos clínicos mais frequentes são: a Prematuridade; Síndrome de Dificuldade 

Respiratória (SDR) associada a prematuridade; Taquipneias Transitórias do RN; Sepsis 

Neonatal Precoce; Hipoglicémia Neonatal; Hiperbilirrubinémia; Intolerância Alimentar no RN 

de termo; RN´s com Malformação Congénitas ao nível Cardíaco (Coarctação da Aorta); RN´s 

com Cardiopatias com necessidade de intervenção cirúrgica (Transposição dos Grandes Vasos); 

Asfixia Neonatal; Encefalopatia Hipóxico - Isquémica do RN; Convulsão Neonatal, sendo que, 

estas duas últimas enumeradas, podem integrar-se nos  critérios de protocolo de transferência 

inter-hospitalar para uma Unidade de Hipotermia Induzida, no sentido de se proceder ao seu 

tratamento, que exige que o RN o inicie, antes de completar 6 horas de vida. Não obstante, 

importa salientar, que existem emergências médicas neonatais que carecem de uma 

transferência imediata após estabilização para um Hospital Central em Lisboa para intervenção 

cirúrgica de urgência (cardíaca; gastrosquise e a onfalocele - malformações congênitas de 

parede abdominal; entre outras). A transferência é assegurada pelo  

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico [TIP] é um serviço que se dedica ao transporte 

de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde. As 

ambulâncias que asseguram este serviço dispõem de uma tripulação constituída por um 

médico, um enfermeiro e um Técnico de Emergência Pré-hospitalar [TEPH]. (MS, 

2017, para.1)  

Face ao supracitado anteriormente, a equipa composta pelo médico e enfermeiro que 

integram a TIP, são profissionais que exercem a sua atividade profissional no SMIPN do CH, 

com a exceção do TEPH que é funcionário do Instituto Nacional de Emergência Médica 

[INEM]. 

Importa salientar que, o horário dos enfermeiros da CMIPN, está organizado por equipas, 

pelo que, o enfermeiro em cada equipa tem integrados EEESIP, sendo eles, consagrados chefes 

de equipa em cada turno, com responsabilidades de gestão de cuidados e distribuição dos RN 

internados pelos enfermeiros escalados para o turno. Essa distribuição é feita em cada turno, e 

sem que a chefia de enfermagem participe nessa decisão. Por cada turno, estão escalados 6 
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enfermeiros, podendo ir até ao 7º elemento, conforme as necessidades do serviço. O rácio de 

RN por cada enfermeiro em cada turno é de 2 a 3 RN´s. O método de trabalho em vigor na 

unidade é método individual por enfermeiro responsável, assegurando planeamento e a 

execução e avaliação dos cuidados de enfermagem.  Os registos de enfermagem são executados 

no através do programa informático B-Simple ® concebido para as Unidades de Cuidados 

Intensivos – BICU. Care®). 

 

2.2 – Estágio I 

 

No âmbito da unidade curricular estágio I, este consagrou em termos de carga curricular a 

frequência efetiva de 144 horas de estágio.  No que respeita, ao cumprimento do horário sema-

nal, exigia a frequência de 24 horas semanais. A frequência no estágio I compreendeu período 

temporal de 6 semanas, tendo decorrido no período compreendido entre o dia 14 de junho e 15 

julho de 2021, contudo houve necessidade de antecipar o seu término, pela questão de concili-

ação de horário com a enfermeira supervisora, EEESIP. 

No que respeita, aos objetivos de aprendizagem definidos pela equipa pedagógica da uni-

dade curricular estágio I, eles foram os seguintes:  

desenvolver o conhecimento e competências científicas, técnicas e humanas que visem 

a abordagem da criança/jovem e família ao longo do seu ciclo de vida, numa perspetiva 

de prestação de cuidados em resposta ao processo de crescimento e desenvolvimento e 

à maximização da sua saúde; desenvolver, mobilizar e integrar as competências 

científicas, técnicas e humanas para o planeamento, execução e gestão de cuidados de 

enfermagem especializados à criança/jovem e família em situações de especial 

complexidade. (Nova et al., 2019, p.1) 
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2.2.1 - Consulta externa de pediatria  

 

A Consulta Externa de Pediatria [CEP] do CH integra o Departamento da Mulher, da Criança 

e do Adolescente, da respetiva unidade hospitalar. Tal como, já foi referido anteriormente, 

este departamento e o serviço CEP em específico, regem-se pelos mesmos princípios vigentes 

na instituição, relativos à sua missão e ao seu quadro de valores.  Contudo, a filosofia de 

cuidados adotada pela equipa multidisciplinar integra o respeito e negociação dos cuidados à 

criança, jovem e família, numa perspetiva de parceria de cuidados e numa filosofia de cuida-

dos centrados na família, e no desenvolvimento psicomotor das crianças, e jovens com vista, 

à maximização dos seus níveis de saúde e bem-estar. Os cuidados prestados procuram assu-

mir o quadro de referência dos valores seguintes:  Ética; Rigor; Cuidados Centrados no 

Utente/Família; Trabalho de Equipa; Sentido de Pertença e Gestão Participativa. 

As crianças ou jovens admitidos na consulta tem proveniência diversa, nomeadamente: 

Hospital de Dia de Pediatria; Serviço de Internamento Pediátrico de ambas as Unidades hospi-

talares que constituem o CH; Urgência Pediátrica, ou com proveniência ao nível SMIPN e ainda 

ARS – ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, ou outras. 

A CEP do CH é uma das áreas assistências de cuidados de saúde, que integra o complexo 

hospitalar de atendimento pediátrico, e por outro lado, o fato de ter alocado à mesma, o Centro 

de Desenvolvimento Pediátrico do CH, foi preponderante para a escolha deste local de estágio 

profissional, com vista ao desenvolvimento de competências especializadas em ESIP e de mes-

tre, que pretendíamos desenvolver enquanto formandas. Adicionando o fato de esta consulta, 

ser repleta de consultas de especialidade diversas, sendo mais, uma oportunidade formativa que 

não poderíamos perder, e atendendo que, completaria assim o complexo assistencial pediátrico 

numa linha de continuidade, no âmbito dos campos de estágio que realizámos na Unidade Hos-

pitalar. 
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A CEP e a Consulta de Desenvolvimento Pediátrico decorrem num edifício paralelo ao 

edifício principal, com adequadas condições físicas e com aspeto renovado, é composto por 

uma sala de espera ampla, permitindo que as famílias e crianças aguardem comodamente pela 

consulta de especialidade. Á direita da entrada principal, encontramos um pequeno átrio onde 

se localiza um guiché, onde as assistentes técnicas da consulta realizam a admissão clínica das 

crianças, para posteriormente serem chamadas para a triagem de enfermagem, antes da realiza-

ção da consulta médica.  

A CEP integra vários gabinetes clínicos e um ginásio para o desenvolvimento das terapias 

e realização de fisioterapia para o tratamento de criança que necessitam da mesma, em regime 

de ambulatório. As consultas de especialidade e terapias decorrem nos gabinetes clínicos espe-

cíficos para cada área de especialidade. As consultas de especialidade que são realizadas no 

serviço de CEP são, designadamente: Consulta de Pediatria e  Neonatologia; Consulta de Infe-

ciologia (Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV; Hepatite C; Citomegalovírus; Toxoplas-

mose; Tuberculose); Consulta de Nefrologia com Ultrassonografia; Consulta de Alergologia; 

Sala de Colheitas; Consulta de Desenvolvimento Pediátrico e Neuropediatria (Consulta de Neu-

ropediatria; Consulta de Desenvolvimento; Consulta de Defeito do Tubo Neural; Consulta Tris-

somia 21 e Consulta Multideficiência); Consulta de Diabetes Mellitus tipo 1; Consulta de Obe-

sidade e Dislipidémia; Consulta de Reumatologia; Consulta de Cardiologia Pediátrica; Consulta 

de Gastroenterologia; Consulta de Cirurgia Pediátrica; Consulta de Endocrinologia; e Consultas 

de Psicologia. 

Relativamente à consulta de neurodesenvolvimento do CH, sendo esta designada de “Con-

sulta Multidisciplinar e Multideficiência”, importa salientar que, existe uma ação integrada de 

várias especialidades tais como: a neurologia, pediatria, fisiatria, psicologia, enfermagem entre 

outras, na tentativa de procurar uma resposta integrada e multidisciplinar para as necessidades 

clínicas, sociais, afetivas da criança, jovem e família que carecessem de intervenção especiali-

zada. Pelo que, o  

centro de desenvolvimento desempenha um papel fulcral na prevenção da doença, na 

promoção da saúde, no tratamento, na recuperação e na integração da criança, assu-

mindo-se como um polo de excelência clínica e como catalisador de investigação, de 

formação e de educação para a saúde. (MS, 2021, para.8)  
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Face ao exposto, a panóplia de consultas de especialidade pediátrica, representa um mundo 

a descobrir na abordagem da criança e jovem com necessidades especiais de acompanhamento, 

face à sua situação de doença crónica, com necessidade de vigilância regular.  Porém, importa 

referir que, não nos foi possível assistir a todas as consultas de especialidade, havendo a neces-

sidade de selecionar as que teriam mais interesse do ponto de vista formativo, pelas oportuni-

dades de casos clínicos que detinham. Para além das consultas de especialidade, na CEP existe 

ainda a realização de tratamentos tais como: terapia ocupacionais; terapia da fala; fisioterapia e 

consultas de psicologia. 

No que concerne, aos recursos humanos a equipa multidisciplinar que integra a CEP é 

composta por: enfermeiros (9 enfermeiras das quais 4 são especialista (3 EEESIP e 1 Enfer-

meira Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública); assistentes ope-

racionais; assistentes técnicas; médicos (pediatras, cirurgiã pediátrica; neuropediatra; fisiatra;) 

psicóloga clínica; assistente social; terapeuta ocupacional; terapeuta da fala; fisioterapeuta, en-

tre outras. 

A CEP presta cuidados de saúde a crianças, jovens e famílias de 2ª a 6ª feira desde as 8horas 

até as 17:30horas. As consultas estão organizadas por dias de semanas,  onde é efetuado um 

horário para cada mês,  face a disponibilidade dos clínicos, e semanalmente o horário é lançado 

pela chefia de enfermagem com a distribuição das consultas de 2ª a 6ª feira, e com a distribuição 

dos enfermeiros responsáveis, com o intuito destes darem apoio à consulta de especialidade, o 

que por norma, ficam as colegas que estão destacadas oficialmente para área, e que fazem 

acompanhamento habitual das crianças, permitindo assim, uma continuidade de cuidados e uma 

maior relação de proximidade com as crianças, jovens e famílias. A organização do serviço fica 

a cargo da chefia de enfermagem e na sua ausência ficam a substitui-la a 1ª ou a 2ª substituta, 

ambas EEESIP. 

 Importa referir que, as colheitas de sangue a lactentes, crianças e jovens em idade pediá-

trica são feitas diariamente perante marcação prévia na CEP, porém existem muitas colheitas 

que são feitas no dia da consulta a pedido do médico da especialidade, ou são marcadas na 

consulta anterior e ficam logo agendadas. Muitas das colheitas de sangue são realizadas para 

enviar para o exterior, visto que, não são passíveis de serem realizadas na instituição hospitalar, 
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por serem muito específicas (estudo de doenças metabólicas; doenças infectocontagiosas; mar-

cadores de doenças autoimunes, entre outros…). As colheitas de sangue de crianças que tiveram 

alta clínica do internamento recente, e com indicação de reavaliação analítica são também feitas 

na CEP. 

O método de trabalho desenvolvido pelas enfermeiras na CEP, é o método de trabalho 

individual por enfermeiro responsável, onde cada enfermeira assume cada consulta, e é respon-

sável pelos cuidados realizados, bem como, pelo registo dos mesmos através do sistema Sclí-

nico®, por intermédio do SAPE®. É utilizado a linguagem CIPE® e são sempre realizadas a 

programação de intervenções no processo de enfermagem da criança, onde a enfermeira realiza 

uma avaliação prévia, imediatamente antes da consulta de especialidade, e nesta procura reali-

zar uma avaliação dos dados antropométricos (peso; altura; índice de massa corporal) e dos 

parâmetros vitais, onde posteriormente realiza o registo no Boletim de Saúde Individual da 

criança. A EEESIP, aproveita esta “oportunidade” para promover os cuidados antecipatórios 

emanados pelo PNSIJ recomendados pela DGS (2013), face ao desenvolvimento infanto-juve-

nil da criança e família, elevando a individualização dos cuidados de enfermagem especializa-

dos, em específico pela,  

valorização dos cuidados antecipatórios como fator de promoção da saúde e de preven-

ção da doença, nomeadamente facultando aos pais e outros cuidadores, os conhecimen-

tos necessários ao melhor desempenho, no que respeita à promoção e proteção dos di-

reitos da criança e ao exercício da parentalidade, em particular no domínio dos novos 

desafios da saúde. (DGS, 2013, p.3) 

 
2.3 – Análise Reflexiva das Intervenções Realizadas no Âmbito Projeto de 

Intervenção Profissional  

 

Segundo Benner et al. (1996), o conhecimento clínico e técnico na dimensão do cuidado 

humano, só é possível se aliado aos avanços tecnológicos e científicos existir um conhecimento 

da dimensão prática do cuidar, pelo que, requer-se assim que existam “raciocínios práticos que 
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acontecem nas interações e transições, entre os enfermeiros e os utentes e as suas famílias. Estas 

autoras realçam que a pertinência e fidelidade do conhecimento clínico são clarificadas através 

do conteúdo científico, dos resultados dos cuidados, e da compreensão social e das pessoas 

individualmente, que se vão tornando disponíveis”. (Queirós et al., 2007, p.54) 

Perante o exposto, também Vieira (2008) considera que, “a enfermagem é uma profissão 

com formação científica e uma prática de expressão humanista. No entanto, continua a ser um 

processo complexo, já que, nem sempre os objetivos da ciência e do humanismo personalista 

se conjugam facilmente” (p.128).  Pelo que, a natureza intimista dos cuidados de enfermagem 

permite às pessoas que os vivenciam, deter uma experiência humana que as conduz a um 

desenvolvimento e crescimento mútuo. Não obstante, o cuidado de enfermagem deve atender 

às necessidades de saúde de crianças, jovens, famílias, e comunidades, e considerar os 

ambientes de maior complexidade e mutação permanente que possam existir numa relação de 

cuidar entre o enfermeiro que cuida, e quem recebe o cuidado. (Vieira, 2008) 

 A visão supramencionada por Vieira (2008,) vai ao encontro da natureza do conceito de 

enfermagem definido pela OE (2015) - Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiros 

(REPE), através do Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro, pelo Capítulo II - 4ºArtigo 

concetualiza a Enfermagem como,   

a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem 

ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele 

está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível. (OE, 

2015a, p.95) 

Assim, a concetualização enunciada remete para uma visão holística do ser humano, da 

percepção do meio em que se insere e do estádio do ciclo vital em que se situa, bem como, das 

necessidades em saúde que detém. Todavia, compete aos EEESIP reconhecerem que cuidar de 

crianças, jovens e famílias, requere um conhecimento concreto das situações clínicas das mes-

mas, com necessidade de diálogo para que “se torne visível tanto o conhecimento global como 

as competências relacionadas com situações de risco acrescido, no contexto da diversidade de 

complexas e específicas situações clínicas”. (Queirós et al., 2007, p.55) 
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Deste modo, é indubitável que os EEESIP desenvolvem a sua prática de cuidados sobre a 

construção de uma relação de ajuda com as crianças, jovens e famílias, sob experiências de vida 

que naquele momento estão a ser alvo de transições nas diferentes fases das suas vidas, e que 

de uma forma ou de outra, esses momentos reflitam uma antecipação das transições ou um 

término das mesmas (Queirós et al., 2007). 

Para Meleis (como citado em Queirós et al., 2007), tal como, já foi referido no desenvol-

vimento do modelo teórico já enunciado no presente relatório, a autora arroga que, os processos 

de transição que ocorrem na vida das pessoas que são cuidadas, são um domínio da enfermagem 

enquanto ciência. Contudo, importa referir que, as interações estabelecidas entre enfermeiro e 

o utente, são elementos fundamentais designadamente por dois motivos:  

1) - O doente e a enfermeira estão em constante interacção com o ambiente. (Rogers, 

1970; King, 1981; Nigthingale, 1946). É assim que pode dizer-se que a enfermeira não 

se concentra só na pessoa, mas também nas mudanças que ocorrem no ambiente.  

2) – A interacção é o principal instrumento pelo qual a Enfermagem aprecia as 

necessidades do doente e os recursos necessários para lhe dar resposta. É também fun-

damental para que se providenciem os cuidados terapêuticos ao doente. (Orlando, 

1961; Wicedenbach, 1963; King, 1981; Travelbee, 1971; Paterson e Zderad, 1976, 

como citado em Queirós et al., 2007, p.55-56) 

Neste sentido, e reportando para o contexto das aprendizagens realizadas no âmbito do 

estágio profissional na área de ESIP, e atendendo aos objetivos definidos para a aquisição das 

competências de mestre em enfermagem, procurámos assim, através da interação relacional 

estabelecer com as crianças, jovens e famílias, sob a filosofia de cuidados relativa ao modelo 

de pareceria de cuidados, e de atuação centrada na criança e na família,  desenvolver  uma 

prática profissional enquadrada pelo conhecimento científico atual e justificado, e utilizámos a 

comunicação como um elemento basilar, para ir ao encontro de uma construção de relação de 

ajuda próspera, no sentido da promoção de uma relação de respeito, partilha, negociação e con-

fiança necessária para chegar juntos das suas necessidades em saúde reais e potenciais, da cri-

ança, jovem e família, que pretendíamos assistir no momento (Hartrick, 1997, como citado em 

Queirós et al, 2007). 
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Em similitude com o autor supracitado, enquanto futuras  EEESIP´s, procurámos ao longo 

dos diferentes contextos conceber a  criança e a família como uma “unidade de cuidados” numa 

abordagem sistemática do conceito de família, pois reconhecemos que a situação de transição 

e o surgimento de uma doença aguda ou a agudização de uma doença crónica, na criança, jovem 

e família, assume um impacto no sistema familiar passando esta a ter repercussão direta na 

estrutura familiar,  (Whyte, 1997 como citado em Queirós et al., 1997). Pelo que, expressamos 

a ideologia abaixo partilhada e na qual procurámos ao longo da prática de cuidados nos contex-

tos de estágio apreender e integrar, designadamente: 

a enfermeira não é vista como uma especialista que está na posição de dizer às famílias 

o modo como devem apoiar o seu próprio sistema ou dos seus membros. Em vez disso, 

os especialistas, residem nos próprios sistemas das pessoas envolvidas.  

O poder de mudança reside nos sistemas dos indivíduos e das famílias que se 

preparam para ser acarinhados e ativados.  

Este processo de “empowerment” tem sido descrito de modo extenso em várias 

disciplinas de “ajuda” (helping disciplines).  

As enfermeiras (…) fornecem cuidados técnicos corretos e úteis nas diversas 

situações de possível dependência, de educadoras, usam também a sua arte pessoal de 

se “ligarem” aos sistemas do doente ou utentes. (Queirós et al., 1997, p.80) 

 Deste modo, e atendendo que a implementação de um PI representa  um projeto de melhoria 

contínua, que caracteriza o perfil de competências  comuns de enfermeiro especialista,  e em 

específico na área de intervenção ESIP, pretendemos expor seguidamente as atividades desen-

volvidas no âmbito do PI, que foi delineado para cada campo de estágio, de acordo com as 

necessidades de intervenção identificadas, dentro da problemática de interesse eleita,  e aten-

dendo sempre que, a missão consagrada pelos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especiali-

zados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, estivesse patente em todas as fases do 

processo, nomeadamente: 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica presta cui-

dados de nível avançado com segurança e competência à criança/jovem saudável ou 
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doente, proporciona educação para a saúde, assim como identifica e mobiliza recursos 

de suporte à família/pessoa significativa.  

Tem como desígnio o trabalho em parceria com a criança/jovem e família/pes-

soa significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre, hospitais, centros de 

saúde, escola, comunidade, instituições de acolhimento, cuidados continuados e casa, 

de forma a promover o mais elevado estado de saúde possível. (OE,2017, p.3) 

Posto isto, o caminho percorrido na esfera da intervenção pediátrica e neonatal especiali-

zada desde o Estágio Final até ao Estágio I, possibilitou-nos através dos seus contextos ricos 

em oportunidades formativas, desenvolver competências especializadas em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica, nos seguintes domínios:  

a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; b) Cuida da 

criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; c) Presta cuidados es-

pecíficos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança 

e do jovem. (OE – RCEEEESIP, 2018, p.19192) 

Relativamente ao Módulo A – CUP do estágio final - foi-nos possível desenvolver uma 

prática de cuidados junto de crianças/jovens e famílias que foram trazidas ao serviço por apre-

sentarem necessidades de saúde, com diferentes níveis de prioridade de atendimento clínico, 

após terem sido submetidas ao processo de Triagem de Manchester.  Neste sentido, procurámos 

responder às situações de especial complexidade, de forma ágil com identificação dos focos de 

instabilidade, para eficazmente darmos resposta imediata, face à situação clínica identificada, 

com o planeamento e execução das ações especializadas e integradas no âmbito da equipa mul-

tidisciplinar que compõe o CUP. Este contexto permitiu-nos percecionar a capacidade  de atu-

ação do EEESIP, na sua forma ágil e na sua capacidade de mobilizar conhecimentos científicos 

com a sua experiência clínica, para assim, de forma eficaz e eficiente identificar nas queixas 

das crianças, jovens e famílias focos de intervenção com carácter de urgência e emergência, 

sendo a sua primeira abordagem realizada à luz da avaliação primária, que assenta no  algoritmo 

ABCDE (A - Desobstrução da via área; B- Respiração e Ventilação; C- Circulação; D - Dis-

função neurológica; E - Exposição e Controle do Ambiente). (INEM,2012) 
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Importa referir que, o EEESIP supervisor quando assumia o posto de triagem, a abordagem 

que tinha perante as crianças ou jovens trazidos quer pelos pais, quer pelo equipa do INEM, era 

sempre a mesma de utilização primária do “Triângulo de Avaliação Pediátrico [TAP] que tem 

como objectivo “ser aplicado no momento em que estabelece contacto visual com a criança, 

independentemente da idade ou de qualquer queixa mais visível”. (INEM, 2012, p. 71). Isto é, 

esta avaliação inicial da criança, prevê que se consiga através de uma “impressão geral deter-

minar nos primeiros segundos (10-15 segundos) após o encontro se o estado fisiológico da cri-

ança é ou não crítico, com base nas 3 componentes que constituem o TAP:1) Aparência; 2) 

Trabalho respiratória; 3) Circulação periférica”. (INEM, 2012, p. 72) 

Assim e de acordo com o autor citado anteriormente, a realização da abordagem à criança 

em situação de urgência e emergência: “o TAP não substitui a avaliação dos sinais vitais e 

avaliação ABCDE, que fazem parte do exame primário” (INEM, 2012, p.72). Neste sentido, e 

em linha de pensamento, com as aprendizagens desenvolvidas, esta foi sem dúvida, aquela que 

nos ficou bem apreendida, pois esta primeira avaliação realizada pelo EEESIP, é fundamental 

para determinar a abordagem à criança em situação crítica, e determinar os níveis de cuidados 

a implementar em contexto de urgência e emergência. 

Não obstante, no serviço de urgência recorrem paralelamente às situações graves, situações 

não urgentes ou pouco urgentes, muitas vezes situações que, não tem significado clínico do 

ponto de vista da saúde das crianças ou jovens, mas porque estamos perante pais ansiosos, pelo 

que, o fluxograma frequentemente eleito foi o de “pais preocupados”. Ao nível de triagem de 

Manchester, diminuindo o grau de prioridade no atendimento clínico.  Pelo que, e reforçando o 

que verificámos no contexto do CUP onde decorreu o estágio, consultámos um estudo levado 

a cabo por portugueses, Macedo et al ( 2019)  que desenvolveram uma revisão integrativa de 

2019, que tinha como finalidade conhecer qual a literacia em saúde parental dos utilizadores 

dos CUP, onde concluíram que  nos 7 artigos científicos que integraram o seu estudo,  existia 

uma prevalência elevada de literacia parental baixa em pais e cuidadores que recorriam ao CUP, 

com uma média de 63,71%. Porém verificaram ainda, a existência de uma relação causal entre 

os baixos níveis de literacia em saúde com “os determinantes socias de saúde, como o nível de 

rendimento, a etnia e o tipo de seguro de saúde, estão também descritos como fatores adjacentes 

á reduzida literacia em saúde” (Macedo et al, 2019, p.13). Por outro lado, concluíram que, esta 



Capacitar para melhor cuidar: o contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade  
 

 

 

jul-22 | Página 79 
 

 

problemática da baixa literacia influi diretamente na recorrência incorreta dos serviços de ur-

gência pediátrica ou na “incorreta compreensão do tratamento necessário”. (Macedo et al, 2019, 

p.13) 

Face ao exposto, o projeto de intervenção delineando para o CUP vai ao encontro da 

problemática relativa à capacitação parental, no contexto da transição para a parentalidade à luz 

da Teoria das Transições Humanas de Afaf Meleis e do Modelo de Parceria de Cuidados de 

Anne Casey. Procurámos ainda, ir ao encontro do definido pela OE – RCEEEESIP (2018), em 

específico:  

é do escopo de ação deste especialista a resposta na complexidade em áreas diversas 

como, deter conhecimentos e habilidades para antecipar e responder às situações de 

emergência, mas também para avaliar a família e responder às suas necessidades, 

nomeadamente no âmbito da adaptação às mudanças na saúde e dinâmica familiar. 

(p.19192) 

Inicialmente, tivemos possibilidade de dar a conhecer o nosso PI junto da chefia de 

enfermagem do serviço SUP, da enfermeira supervisora/EEESIP, que nos acompanhou neste 

projeto formativo, ao longo de 6 semanas. Após a exposição do mesmo, estas demonstraram 

interesse pela problemática numa entrevista de cariz informal, e onde identificaram 

necessidades de intervenção no âmbito do CUP. Foi posteriormente, dado conhecimento à 

professora Gabriela Calado, professora orientadora, do feedback da reunião. De seguida, 

tivemos possibilidade de realizar um Guia Orientador da Construção do Panfleto 

Gastroenterite Aguda em Idade Pediátrica – Boletim Informativo para os Pais, tendo sido 

realizado com a finalidade de constituir a base teórica e científica atual, para a elaboração do 

mesmo. O boletim informativo para os pais face a situação de doença aguda – 

“Gastroenterite Aguda em idade pediátrica” (Apêndice I), representa-se como o 

cumprimento de um objetivo específico previamente delineado, após ter sido identificado como 

uma lacuna em termos de materiais literários para disponibilizar aos pais no momento da alta 

clínica no CUP, onde são reforçadas as medidas de vigilância dos sinais de agravamento da 

doença no domicílio. Esta atividade planeada, representa-se como um “pequeno projeto” de um 

programa de melhoria contínua, no momento da alta hospitalar junto dos pais, com vista a dar 

resposta ao meu PI de base, que por sua vez, integra a problemática: “Capacitar para melhor 



Capacitar para melhor cuidar: o contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade  
 

 

 

jul-22 | Página 80 
 

 

Cuidar: O Contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade”, desenvolvida 

pelos enfermeiros.  

 No que concerne, ao Módulo B – CIP do estágio final remete-nos para um contexto de 

cuidados bastante abrangente do ponto de vista dos cuidados especializados, onde nos foi 

possível prestar cuidados de enfermagem a crianças, jovens e famílias com vista à maximização 

da sua saúde, com o estabelecimento de plano de cuidados promotor de uma parceria da 

parentalidade salutar, estabelecendo uma parceria de cuidados na definição e implementação 

de um plano de saúde individual e centrado na família. As oportunidades para o cuidar 

especializado, permitiram ainda, o desenvolvimento de um cuidado que consagra o diagnóstico 

precoce e intervenção especializada ao nível das doenças comuns, que interferem e evocam 

momentos de transição nos processos de saúde - doença de crianças, jovens e famílias, e por 

sua vez, interferem nos seus níveis de bem-estar. (OE – RCEEEESIP, 2018) 

As patologias mais frequentes no âmbito do internamento em idade pediátrica:  no 

momento da realização do estágio foram as seguintes: doenças do foro respiratório 

(Descompensação Respiratória por Crise Asmática; Descompensação Metabólica por Diabetes 

tipo 1 descompensada; Síndromes nefróticos; Doenças Neurológicas em contexto de Status pós 

reanimação em criança com cardiopatia grave, com necessidades especiais; Doenças do foro 

cirúrgico (Amigdalectomias e timpanoplastias; apendicectomias e ortopedia) e Doença 

Genética Rara (criança com  Gangliosidose).  O cuidado de enfermagem que foi prestado às 

crianças, jovens e famílias com as diferentes patologias acima descritas, representou-se como 

uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, e uma oportunidade para o 

desenvolvimento de competências especializadas no domínio da ESIP.  

Neste âmbito, e de acordo com o PI e os objetivos do mesmo,  iniciámos a nossa 

intervenção com a exposição do mesmo, junto da chefia do serviço e do enfermeiro EEESIP 

supervisor, pelo que, foi  realizada uma reunião preliminar, com a finalidade de efetuar uma 

pequena  entrevista de cariz informal, no sentido de ser feito um diagnóstico de situação, face 

ao PI desenhado e face às necessidades de intervenção,  no âmbito da problemática acoplada a 

capacitação parental e ao contributo da literacia em saúde no domínio da transição para a 

parentalidade, direcionado para as necessidades interventivas no CIP.  
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O interesse na problemática foi evidente, de ambas as partes, e com acréscimo o fato de, 

na altura estar internada uma criança com necessidades especiais, que necessitava de colocação 

de uma PEG, e por esse motivo existia a necessidade de realizar ensinos junto dos pais face aos 

cuidados a ter com a PEG, e com a administração alimentar e medicamentosa. Pois existia, uma 

lacuna nesta área, no que respeita à produção de materiais literários, para promover um 

programa de ensinos e preparação para a alta clínica de pais e cuidadores de crianças com 

necessidades especiais. Posto isto, foi-nos proposto a realização de um Guia de Apoio para 

Pais e Cuidadores intitulado: “Gastrostomia Percutânea Endoscópica (PEG) em idade 

Pediátrica” (Apêndice II).  

Após a elaboração do guia, foi planeado no decorrer dos objetivos deste estágio realizar 

uma formação em serviço dirigida à equipa de enfermagem, com o objetivo de apresentar o 

guia de apoio elaborado para promover a capacitação parental no internamento e preparação 

para a alta clínica, dos pais e cuidadores de crianças com PEG. Contudo, a formação foi 

desmarcada e não chegou a ser realizada, pois o serviço na altura não reunia condições, segundo 

indicações da chefia do serviço. Posteriormente, ainda houve outra tentativa de marcação, mas 

sem sucesso. Pelo que, foi disponibilizado o Guia de Apoio e a Formação intitulada: 

Gastrostomia Percutânea Endoscópica (PEG) em idade Pediátrica: “Guia de Apoio para 

Pais e Cuidadores” (Apêndice IV), ao enfermeiro supervisor e foi manifestado interesse da 

nossa parte, em apresentar a formação à equipa, logo que fosse possível para o serviço, mas não 

chegou a acontecer. Tínhamos elaborado previamente à realização da sessão, um plano de 

sessão de formação (Apêndice III). O questionário para avaliação de sessão de formação, não 

foi realizado, porque estava padronizado para as sessões de formação, segundo a responsável 

da formação em serviço, seria enviado para os participantes via email.  

Relativamente ao Módulo C – SMIPN- estágio final, em específico no âmbito da UCIN, 

o contexto foi por si só,  um contexto repleto de oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimentos de competências especializadas na área da ESIP, pois  este foi paralelamente 

o contexto para o qual tínhamos depositado as maiores expectativas, pela especificidade da 

área, pela diferenciação dos cuidados e pelas necessidades em saúde dos RN´s prematuros com 

diferentes idades gestacionais e diferentes pesos corporais desde as 530 gramas até aos 4 kg de 

peso corporal, implicando naturalmente cuidados muito específicos para cada um deles, e 

atendendo às situações clínicas de cada um, de  cada  família que está sempre presente na 
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unidade, alternado entre o pai e a mãe conforme as suas possibilidades de acompanhamento das 

9 horas às 23 horas, todos os dias da semana.  

 Não obstante, esta área é uma área profissional que nos diz muito, no âmbito das 

preferências profissionais e cumulativamente pelo facto de, determos uma ambição constante 

em queremos apreender o máximo de informação e experiências possíveis, para assim 

podermos transpor em novas aprendizagens, que nos enriquecerão do ponto de vista do saber 

profissional, para que possamos aplicar esse mesmo saber, no nosso contexto profissional. 

Na UCIN, tivemos oportunidade de apreender in loco uma nova realidade, face a prestação 

de cuidados a RN´s em situação crítica e com instabilidade hemodinâmica, pois os RN´s que 

necessitavam de cuidados intensivos neonatais, na sua maioria eram RN´s prematuros 

(prematuros extremos; entre as 28 e as 32 semanas, são designados de muito prematuros e 

por último entre as 32 e as 37 semanas, de prematuros moderados a tardios (OMS, 2018). 

Porém importa referir, e segundo o que observámos, muitos dos prematuros internados na 

altura, tinham nascido com idade gestacional abaixo das 28 semanas de gestação, com idades 

variadas desde as 24 semanas às 40 semanas de gestação (idade corrigida), com todo a sua 

maturidade neurológica, cerebral e multiorgânica vulnerável. 

Deste modo, múltiplas foram as experiências face ao cuidar destes RN´s e pais, em parceria 

com a enfermeira EEESIP/Supervisora,  que procurava prestar cuidados individualizados e 

centrados na criança e  família, estabelecendo uma relação de ajuda empática e calorosa na 

tentativa de integrar o mais precocemente possível os pais nos cuidados diários do RN (cuidados 

de higiene, alimentação, e posicionamento através da colocação em posição de canguru, 

realizada na unidade diariamente, pelos benefícios que são conhecidos através da evidencia 

científica na melhoria do quadro hemodinâmico do RN instável e no estabelecimento de uma 

relação parental vinculativa precoce, e de apego seguro, entre a díade). 

 O contexto expressou bem, a situação vulnerável dos RN´s prematuros, na luta diária pela 

sua sobrevivência e pela maturação do seu neurodesenvolvimento, que ocorria fora do útero 

materno, dentro de um dispositivo clínico – incubadora, com as suas condicionantes artificiais 

implícitas e conhecidas no processo de desenvolvimento neonatal. Importa salientar que, os 

cuidados prestados aos RN´s prematuros eram realizados de acordo com a filosofia NIDCap®. 
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O NIDCAP é uma forma integrada e holística dos cuidados de desenvolvimento 

centrados no doente e na família. (…) o papel do NIDCAP é minimizar o impacto 

no cérebro imaturo de todas estas influências negativas, e, ao mesmo tempo, 

promovendo ou facilitando os aspetos que o influenciam favoravelmente, poder 

melhorar o desenvolvimento do cérebro e consequentemente os resultados a 

médio e longo prazo. (Guimarães, 2015, p.100) 

Deste modo, estes cuidados vão ao encontro da excelência do cuidado neuroprotector dos 

RN´s e neuropromotor do seu desenvolvimento, e para isso a filosofia NIDCap® defende que, 

deve existir, 

respeito pelo recém-nascido e família, na sua diversidade, salientando os pontos fortes, 

ser honesto nas informações, colaborar com a família em todos os aspetos que ela 

necessitar, favorecer o aleitamento materno, o contacto pele com pele e a parceria de 

cuidados, promover seminários de educação para pais e família, facilitar as atividades 

de apoio de pais para pais, a presença ilimitada dos pais nas unidades, a participação 

dos pais nos cuidados e na tomada de decisão, a participação nas visitas médicas, a 

transição para a alta e os cuidados no domicílio, o apoio de populações específicas, 

nomeadamente famílias rurais, estrangeiros e mães adolescentes, os cuidados paliativos 

e, por fim, o acompanhamento no luto, são aspetos que integram a filosofia NIDCAP. 

(Guimarães, 2015, p.100) 

Neste sentido, e de acordo com o nível de cuidados de enfermagem prestados no contexto 

da UCIN estes exigiam uma destreza manual e um conhecimento clínico elevado, por parte do 

EEESIP durante a prestação de cuidados, pois muitos dos RN´s prematuros tinham necessidade 

de suporte ventilatório (invasivo e não invasivo), e com necessidades de suporte nutricional ( 

nutrição parentérica e entérica através de sonda nasogástrica), para além da administração de 

terapêutica ser muito específica, com dose mínimas face ao peso do RN, exigindo um rigor e 

um elevado sentido de responsabilidade junto dos profissionais. 
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Importa salientar que, uma das experiências mais marcantes, foi o facto de assistir a 

admissão de um RN prematuro extremo com 24 semanas de idade gestacional, com cerca de 

600 gramas, onde a equipa de EEESIP que estava escalada se organizou em conjunto com a 

equipa multidisciplinar, médicos e assistentes operacionais, para rececionar este RN. Foram 

promovidos os cuidados imediatos de suporte ventilatório, tendo sido intubado e ventilado de 

imediato e com necessidade de administração imediata de surfactante através do Tubo 

endotraqueal, um procedimento que nunca tinha assistido. O RN foi aquecido e mantido em 

incubadora aquecida, lutando pela sua sobrevivência, e exigindo cuidados de enfermagem 

diferenciados. Posto isto, ao longo das 6 semanas podemos conhecer e acompanhar a sua 

evolução clínica, o que se revelou ser muito enriquecedor do ponto de vista de experiência 

profissional.  Importa referir que, estes RN´s tem internamentos muito longos na unidade, 

chegando a ficar cerca de 4 meses, e onde são continuamente sujeitos a procedimentos invasivos 

extremamente nefastos para o seu desenvolvimento, pelo que a filosofia de cuidados NIDCap® 

é fundamental para a minimização de tais efeitos.  

A equipa de enfermagem é muito diferenciada e sensível para os procedimentos dolorosos, 

nos RN´s, e realizam todas as formas de controle de dor e onde executam diariamente 

imunoterapia oral (gostas de leite na cavidade oral com auxílio da sucção não nutritiva) com 

leite materno, bem como, a contenção neuroprotectora dos RN´s, tal como defende a filosofia 

acima referida. Neste estágio, tive ainda a possibilidade de cuidar de uma RN de 33 semanas, 

que agravou o estado clínico no primeiro dia de admissão, inicialmente era uma RN que tinha 

apenas necessidade de VNI (n-CPAP simples), mas posteriormente agravou o seu quadro 

respiratório com instabilidade multiorgânica exigindo que fosse ventilado, e com necessidade 

de terapêutica vasopressora e inotrópica. Prestámos-lhes cuidados de carácter intensivo durante 

2 dias, manipulámos catéteres umbilicais centrais, monitorizamos a instabilidade 

hemodinâmica, com avaliação constante e planeamento dos cuidados exigindo uma tomada de 

decisão assertiva e em equipa multidisciplinar, no sentido de promover um nível de qualidade 

de cuidados mais diferenciado e eficaz possível.  

Desta forma, foi sem dúvida, uma vivência na UCIN muito forte, pois trata-se de um 

primeiro filho e o prognóstico era muito reservado. Abordar aqueles pais que assistiram 

conscienciosos de todo o processo degratitivo do seu filho, exigiu uma mobilização de saberes, 

relacionais, comunicacionais e emocionais, quer por nós enquanto alunas de mestrado, que 
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procurámos integrar os pais no cuidado ao RN em estado crítico, mas também por parte de toda 

a equipa multidisciplinar que posteriormente realizou uma reunião com a família para revelar 

o prognóstico clínico do RN. Tendo sido mais tarde, decidido entre equipa multidisciplinar e 

família, estabelecer cuidados paliativos ao RN, que veio a falecer após alguns dias.  Esta foi 

sem dúvida uma experiência única, que contribuiu para aumentar o nosso background de 

conhecimentos especializados, no âmbito da abordagem ao RN prematuro em estado crítico, e 

que vão ao encontro das competências de EEESIP. 

Em relação as atividades desenvolvidas, foram desenvolvidas intervenções com vista, aos 

objetivos definidos para o campo de estágio, e ainda levado a cabo a realização de uma Revisão 

Sistemática da Literatura [RSL] intitulada – “A Intervenção do Enfermeiro pela Educação 

Parental de pais de RN Prematuros da UCIN, na Transição para a Parentalidade” (Apêndice 

XI). Assim, esta revisão vai ao encontra do domínio das competências comuns do enfermeiro 

especialista – “d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D)”. (OE, 2019, p.4749) 

 Foi ainda neste campo de estágio, que procurámos aplicar o desenho do projeto 

profissional originário na sua plenitude, e que descreveremos no capítulo seguinte.  

Não obstante, importa referir que, neste período de estágio profissional houve a 

possibilidade e oportunidade formativa de desenvolvimento de competências no âmbito da área 

de ESIP, com a frequência em vários cursos e seminários, designadamente: no 1º Seminário de 

Investigação do Projeto NIDcare intitulado: “A Prática Baseada na Evidência: Cuidados 

Paliativos Neonatais” com a duração de 7,5 horas (Anexo IV), bem como, no 1º Congresso 

Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente – Acesso à Saúde de Qualidade e 

Promoção de Bem-Estar (Anexo V) e com a possibilidade da realização de uma Comunicação 

Livre no âmbito do 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente – 

Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção de bem-estar, intitulada: “Maus – tratos psicológicos 

em crianças em idade pré-escolar, no seio familiar e com repercussão no desenvolvimento 

emocional” (Anexo VI). Porém, frequentámos ainda, o Curso “Saúde Mental e 

Neurodesenvolvimento: o Diagnóstico no Bebé e na Criança baseado na dc:0-5” (Anexo VII), 

e por último, com presença no webinar: “A Seriedade do direito da criança a brincar e a sonhar 

promovido pela Ordem dos Enfermeiros - Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica (Anexo VIII). 
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Por fim, reportámo-nos às atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio I – Consulta 

Externa de Pediatria do CH, foi-nos permitido conhecer a dinâmica das consultas de 

especialidade que integram a CEP e acompanhar a EEESIP/Supervisora no desenvolvimento 

da sua prática de cuidados especializados junto de crianças/jovens e famílias, que frequentam 

as consultas, e desenvolvê-las de acordo com as necessidades específicas de cada criança/jovem 

(crianças com necessidades especiais, crianças com doenças raras, entre outras…), 

implementando o processo de enfermagem durante a sua realização, e atuado segundo as 

diretrizes emanadas pelo PNSIJ (DGS, 2013).   

Dentro dos objetivos integrados no desenho do PI, que foi exposto junto da enfermeira 

chefe e da enfermeira EEESIP/supervisora, foi possível realizar o diagnóstico de situação 

através de uma pequena entrevista de cariz informal, pelo que, após analisarmos a problemática 

de interesse e as necessidades interventivas, sugerimos desenvolver algumas atividades, onde 

concluímos posteriormente, que seria pertinente desenvolver um calendário em forma de 

quadro, para colocar na sala das consultas de desenvolvimento alusivo à Parentalidade 

Consciente, (Apêndice XII) contemplando sugestões de atividades para a promover durante 

os 31 dias do mês.  Foi ainda, desenvolvido um poster igual para colocar na sala de espera dos 

pais e crianças. 

Identificámos ainda, uma lacuna que está associada à inexistência de desenhos animados 

de acordo com, as idades das crianças que frequentavam a sala de colheitas, pois na altura só 

disponham de uma série do Mickey Mouse® que era projetado na Televisão para todas as 

crianças assistirem independentemente da idade, não surtindo efeito muitas das vezes em 

termos de distração, como medida não farmacológica para controle da dor, sendo este assim, 

um cuidado atraumático pouco efetivo. Daí que, considerámos importante organizar num 

Pen Drive ou Memória USB Flash Drive (Apêndice XIII) – dispositivo de armazenamento de 

conteúdos digitais infantojuvenis adequados a diferentes faixas etárias, trata-se de um cuidado 

atraumáticos preventivo, com a finalidade de ser utilizado na sala de colheitas de sangue da 

CEP, com objetivo de distrair as crianças, como medida não farmacológica de controle da dor 

– “Medida de Intervenção Cognitiva – Distração”, designadamente é definida como uma, 

técnica que direciona a atenção para situações não relacionadas com o 

procedimento doloroso.  
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É especialmente útil para controlar «dores» de curta duração como, por 

exemplo, a punção para colheita de sangue.  

As crianças de todas as idades podem ser distraídas com leitura, música, 

vídeos de ação ou televisão, exercícios de respiração, em simultâneo à realização 

do procedimento. (OE - Guia Orientador de Boa Prática - Estratégias Não 

Farmacológicas no Controlo da Dor na Criança [GOBP-ENFCDC], 2013, p.39) 

 Neste sentido, e em consonância com o autor anteriormente citado, é dever do enfermeiro 

fornecer “informação antecipatória face aos procedimentos a realizar junto dos pais e da criança 

e adequar essa informação à idade da criança,  

esta informação implica explicar à criança as etapas do procedimento e/ou 

sensações por ele evocadas (informações básicas, simples, claras e honestas para 

que a criança possa compreendê-las), através de desenhos, vídeos ou manipulação 

do equipamento, de forma a reduzir a sua ansiedade e medo e aumentar o seu 

autocontrolo. (GOBP-ENFCDC, 2013, p.39) 

Deste modo, escolhemos um conjunto de filmes, desenhos animados e músicas em video-

clip que são conhecidas das crianças e jovens, pois os desenhos animados são transmitidos 

frequentemente no Canal Panda® e Canal da Disney Channel®. Procurámos ainda, agrupar em 

pastas por idades, integrando os lactentes com músicas/ videoclip dirigidas para a idade, até aos 

jovens adolescentes com filmes e séries dirigidos para os mesmos. Desta forma, considerámos 

que, assim se familiarizam com os mesmos, revelando ser um fator acolhedor para a díade. Pois, 

este momento era por si só, percecionado por crianças/jovens e famílias, como um momento 

traumático e ansiogênico associado à dor provocada pelas punções venosas.  Considero que, 

esta medida vai de encontro ao reforço de uma parentalidade positiva, no reforço de sentimentos 

de segurança e pertença por parte dos pais, junto da criança/jovem, que vai ser submetida a uma 

punção, e que se representa por si só, como um momento de transição no processo de saúde e 

doença da criança/jovem, bem como, o reforço da parentalidade com necessidades interventivas 

pelo EEESIP. 
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Neste contexto de estágio, foi-nos proposto realizar um estudo de caso, como elemento do 

processo de avaliação da respetiva unidade curricular, e que abarcou a componente de 

investigação.  O estudo de caso é uma metodologia de investigação que permite ao estudante 

em ensino clínico, ter um contacto mais direto com as diferentes etapas que o integram, 

nomeadamente ao nível da recolha de informações, quer ao nível do processo de pensamento 

clínico e da capacidade reflexiva, com vista à compreensão global da situação, face à 

necessidade de procura de soluções (Simões, 2017). “Os Estudos de Caso oferecem a 

oportunidade de desenvolvimento de competências interpessoais, sistémicas e instrumentais 

durante a aplicação das diversas etapas que constituem a sua elaboração” (Simões, 2017, p.1). 

A escolha da situação clínica a trabalhar para o desenvolvimento do estudo de caso, ocorreu 

no âmbito de uma primeira consulta de neurodesenvolvimento do CH, sendo esta designada de 

“Consulta Multidisciplinar e Multideficiência”, onde existe uma ação integrada de várias 

especialidades tais como: a neurologia, pediatria, fisiatria, psicologia, enfermagem entre outras, 

conforme as necessidades clínicas de cada criança/jovem. Pelo que, tratou de um estudo que 

pretendeu trabalhar a situação clínica de um jovem adolescente de 16 anos que sofre de uma 

doença rara, “Distrofia Muscular das Cinturas – Calpainopatia”, com Incapacidade Multiuso de 

81% e sem qualquer tratamento atualmente disponível em Portugal. Segundo Maia (2011), as 

“distrofias musculares são um grupo heterogéneo de doenças genéticas caracterizadas por 

fraqueza muscular progressiva” (p.6). 

Neste sentido, e atendendo ao processo de formação académica que desenvolvemos ao 

nível de mestrado de especialização em ESIP, e com a sua componente prática relativa ao 

estágio I, permitiu-nos analisar o caso clínico e contruir um plano de cuidados de enfermagem 

de acordo com as competências específicas do EEESIP, face aos diagnósticos de enfermagem, 

definidos perante a apreciação da situação clínica do jovem/família. Tal facto, assumiu-se como 

uma oportunidade de crescimento académico e pessoal ao nível do desenvolvimento de 

competências (Apêndice XIV). 

Em suma, considero que as dinâmicas da consulta externa de pediatria e as atividades 

desenvolvidas foram em consonância com a intervenção expectada por parte dos EEESIP, junto 

das crianças/jovens e famílias com doença rara e com necessidades especiais de saúde e de 
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vigilância de saúde infantil e pediátrica preconizada pelo PNSIJ (DGS, 2013), e de acordo com 

RCEEEESIP (2018) e os PQCESIP (2017), designadamente o EEESIP deve intervir: 

A relação de parceria estabelecida no âmbito do exercício profissional dos Enfermeiros 

Especialistas em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, caracteriza-se por uma 

articulação em equidade, dinâmica e flexível, podendo a criança/jovem, ser integrados 

na prestação de cuidados em unicidade ou numa perspetiva multidimensional, cuja 

operacionalização decorre dos relacionamentos estabelecidos, de natureza aberta e 

colaborativa, entre a díade e a equipa de enfermagem, nos quais podem intervir outros 

membros da família. (PQCESIP,2017, p.4)
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3 - PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

  
 Segundo a etimologia da palavra projeto, esta deriva “do latim: projectare - que significa 

lançar para a frente, atirar, e terá surgido a primeira vez no século XV. Assim projetar significa 

investigar um determinado tema, problema ou situação com o objetivo de conhecer e apresentar 

interpretações dessa realidade”. (Ruivo et al., 2010, p.3) 

A Metodologia de Projeto visa ser um “conjunto de operações explícitas que permitem 

produzir uma representação antecipada e finalizante de um processo de transformação do real, 

isto é, permite prever a mudança”. (Ruivo et al., 2010, p.3) 

A Metodologia de Projeto tem no seu alicerce um problema real. Esta metodologia permite 

dar resposta, isto é, a resolução ao problema, através da implementação de estratégias e inter-

venções eficazes. Pressupões um trabalho de pesquisa, análise e resolução de problemas do 

contexto real. Procura a prática desenvolvida sob a evidência científica. (Ruivo et al., 2010) 

À luz do que defende Ruivo et al. (2010) a Metodologia de Projeto, consagra seis fases, 

designadamente: “Diagnóstico de situação; Definição dos objetivos; Planeamento das ativida-

des, meios e estratégias a desenvolver; Execução das atividades previamente planeadas; Ava-

liação; Divulgação dos Resultados obtidos”. (p.3) 

Assim, o Trabalho de Projeto é uma metodologia, que através de um conjunto de técnicas 

e condutas a desenvolver, permite estudar qualquer aspeto da realidade social, e assim, preparar 

um percurso com os intervenientes do processo para resolução de problemas, com foco na 

investigação e análise dos mesmos (Leite et al, 2001, como citado em Ruivo et al, 2010). 

As principais características da Metodologia de Projeto são a intencionalidade; a iniciativa 

e autonomia; a autenticidade; complexidade e incerteza e o carácter prolongado e faseado. É 

uma metodologia reflexiva em que a sua “própria população destinatária do Projeto é envolvida 
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como sujeito ativo o que contribui para conhecer e transformar a sua própria realidade”. 

(Ruivo et al, 2010, p. 5) 

Face ao exposto, procurámos desenvolver o nosso PI à luz dos pressupostos consagrados 

pela metodologia de projeto, e tal como, já foi mencionando no presente relatório, o PI foi 

concebido para ser realizado na sua plenitude no SMIPN do CH, pelo que, a problemática de 

interesse foi adaptada aos diferentes contextos de estágio, bem como, às suas necessidades in-

terventivas, onde foi realizado o diagnóstico de situação de forma individual, como já foi abor-

dado anteriormente.  

O desenvolvimento do PI tem várias finalidades, sendo uma delas, o desenvolvimento de 

competências de EEESIP (comuns e específicas), com vista, a obtenção do título de enfermeiro 

especialista e mestre em enfermagem. Porém, integra outros objetivos relacionados com o 

desenvolvimento de projetos de melhoria contínua, no âmbito da prática profissional, 

potenciando o desenvolvimento de novas dinâmicas, novos saberes, novos conhecimentos que 

podem fazer a diferença no dia-a-dia de crianças, jovens e famílias, que usufruem de cuidados 

de saúde no domínio de intervenção do ESIP, e com ganhos em saúde, para as mesmas. 

Neste sentido, o PI foi realizado na esfera da linha de investigação eleita: a Segurança e 

Qualidade de Vida, que integra a problemática relativa à importância da Literacia em Saúde 

na Transição para a Parentalidade de pais de RN Prematuros promovida pelos enfermei-

ros do SMIPN. 

 

3.1 – Diagnóstico de Situação 

 

 
 O Diagnóstico de Situação é a primeira etapa da Metodologia de Projeto, e esta 

consiste na “elaboração de um mapa cognitivo sobre situação-problema identificada, ou 

seja, elaborar um modelo descritivo da realidade a qual se pretende atuar e mudar”. 

(Ruivo et al, 2010, p. 10) 

O Diagnóstico de Situação é caracterizado por ser dinâmico, visto que, a caracterização 

da situação é contínua, e com necessidade de atualizações constantes.  Este deve ir ao encontro 
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das “necessidades de saúde das populações, não é possível formular uma política de interven-

ção sem uma boa colheita de informação”. (Ruivo et al, 2010, p. 10) 

Para Ruivo et al. (2010), no Diagnóstico de Situação é realizada “primeiramente a identi-

ficação dos problemas e posteriormente a determinação das necessidades, na qual é importante 

identificar os precursores dos problemas e as consequências dos mesmos”. (p.11)  

Assim, à luz de Ruivo et al (2010) o diagnóstico de situação, para além de exigir a defini-

ção do problema requere que seja feita uma análise mais alargada do “contexto social, econó-

mico e cultural onde o problema se inseres, assim como as potencialidades e os mecanismos 

de mudança existentes”. (p.11). Contudo, o autor refere que as fontes de definição do problema 

podem emergir através de “especialistas da área, bases de dados, sugestões ou questões deixa-

das em aberto por outros investigadores”. (Ruivo et al, 2010, p.12) 

Posto isto, para  a elaboração do PI foi necessário realizar uma pesquisa válida e fidedigna, 

com recursos à consulta de documentos oficias, tais como: relatórios da OMS; relatórios do 

concelho da Europa  e  relatórios da DGS, bem como, a necessidade de realizar uma consulta 

com uma pesquisa inicial em diversas bases de dados científicas em versão informática (B-

on®; Ebsco®), e ainda  a leitura de livros de referência da especialidade; teses de mestrado e 

de doutoramento, com  a finalidade de construirmos um quadro de referencial teórico, acerca 

do domínio de interesse sobre a problemática escolhida. 

Considerámos ainda, ser oportuno realizar uma pesquisa bibliográfica fidedigna que nos 

permitiu fundamentar a pertinência da problemática em estudo, pelo que, a concretização da 

RSL veio dar resposta a tal prepósito, e cumulativamente ser alvo de avaliação da unidade 

curricular, pelo que, decidimos desenvolvê-la dentro da problemática que preteríamos intervir, 

tal como já foi mencionado anteriormente no capítulo anterior do presente relatório. Assim, 

definimos como objetivo da RSL: “Conhecer as intervenções de enfermagem em educação 

parental facilitadoras na transição para a parentalidade de pais de RN prematuros internados 

na UCIN”. Em relação aos métodos utilizados:  tratou-se de uma Revisão Sistemática de Mé-

todos Mistos, com utilização da metodologia de conversão integrada convergente, segundo o 

protocolo da Joanna Briggs Institute® (2020). A pesquisa foi realizada na plataforma digital 

https://jbi.global/scoping-review-network/resources
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da base de dados científicos, EBSCOhost. Os descritores utilizados na pesquisa avançada fo-

ram os seguintes: Neonatal Nursing; Education, Nonprofessional; Infante, Premature; In-

tensive Care, Neonatal. A fórmula de pesquisa definida foi a seguinte: Neonatal Nursing AND 

Education, nonprofessional AND Infante, premature OR Intensive care, neonatal. A pesquisa 

decorreu no mês de junho de 2021.  Em termos de resultados: foram analisados 6 estudos 

primários de natureza qualitativa e quantitativa. A principal causa de stress nas mães de RN 

prematuros internados na UCIN, está relacionada com a alteração do papel parental materno, 

pelo que, as mães estão predispostas a apresentar níveis elevados de depressão nas 6 semanas 

após o parto. Verificou-se que existe uma relação direta entre a qualidade dos cuidados cen-

trados no desenvolvimento, integrando a família, com os fatores de stress ambiental inerentes 

da UCIN. Evidenciou-se a necessidade de realização de conferências ou seminários para pais, 

e o estabelecimento de um programa de acompanhamento familiar. A Orientação Interativa de 

Vídeo (OIV) demonstrou ser uma intervenção auspiciosa para aumentar a sensibilidade paren-

tal de pais de RN prematuros. As intervenções do enfermeiro devem ter como finalidade a 

promoção de um apego seguro entre a mãe e o RN prematuro.  

Em suma, as principais conclusões da RSL foram nomeadamente que: a intervenção do 

enfermeiro pela educação parental através do fornecimento de informações, revelou ser fulcral 

no alívio do sofrimento emocional materno, através da sua disponibilidade paulatina juntos dos 

pais, por meio de conferências, seminários ou no contexto de cuidados diários ao RN prema-

turo, devendo ser assegurada a filosofia dos cuidados centrados no desenvolvimento do RN 

prematuro, facilitando assim o processo de transição para a parentalidade. 

Não obstante, os resultados encontrados vão de encontro aos objetivos defendidos pelo 

Relatório da World Health Organization [WHO] & UNICEF  (2019) intitulado “Survive and 

Thrive: Transforming care for every small and sick newborn”2, que defende que,  anualmente 

cerca de 30 milhões de bebés nascem precocemente ao nível mundial, pelo que, os cuidados 

 
2 Relatório intitulado: “Sobreviver e prosperar: transformando o cuidado para cada pequeno  

recém-nascido doente”. (WHO & UNICEF, 2019) 
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especializados para garantir a sua sobrevivência  são uma necessidade imperiosa, que os ser-

viços de saúde hospitalar devem assegurar, e promover continuamente cuidados neonatais de 

qualidade.  

Segundo WHO & UNICEF (2019), o bebé de baixo peso ao nascer tem um elevado risco 

de compromisso do seu neurodesenvolvimento, requerendo cuidados de qualidade de saúde 

dirigidos para as suas necessidades de suporte e para o seu neurodesenvolvimento. Porém, e 

para tal, os pais são fundamentais para o seu contributo, pois deverão permanecer juntos dos 

seus filhos, pelos benefícios que representam para a díade. 

Por outro lado, os autores consideram prioritário que os profissionais de saúde e em espe-

cífico, os enfermeiros incrementem o seguinte: 

o cuidado centrado na família e na capacitação dos pais, envolvendo-os no cuidado de 

seu recém-nascido.  

Promove mutuamente parceria benéfica entre pais, famílias e provedores de sa-

úde para apoiar o planeamento de cuidados de saúde, execução e avaliação.  

O fortalecimento das habilidades e competência dos pais para cuidar de seus 

bebés pequenos, doentes ou de alto risco reduz o stress e a ansiedade, e beneficia o 

recém-nascido com ganho de peso e progresso do neurodesenvolvimento. 3 (WHO & 

UNICEF, 2019, p.5) 

Pelo que, os enfermeiros precisam junto dos pais realizar um trabalho de parceria de cui-

dados com vista, a desenvolverem habilidades e competências parentais no cuidado dos recém-

nascidos prematuros e recém-nascidos doentes, com cariz educativo. Pois, os profissionais de-

vem deter capacidade para interpretar sinais do RN, pela presença de alterações comportamen-

tais, e ajudar os pais a compreenderem e interpretarem tais sinais para que assim, estes possam 

apresentarem cuidados responsivos, face aos mesmos, junto do seu bebé prematuro. Todavia, 

o fato de os pais aprenderem a identificar as necessidades dos seus filhos prematuros, permite-

 
3 “The power of parents Family-centred care empowers parents by involving themin caregiving for their newborn. 
It promotes a mutually beneficial partnership among parents, families and healthcare providers to support health-
care planning, delivery, and evaluation. Strengthening parent skills and competence in caring for their small, sick 
or high-risk infant reduces stress and anxiety, and benefits the newborn’s weight gain and neurodevelopmental 
progress” (WHO & UNICEF; 2019, p.5). 
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lhes também melhorar o processo de comunicação com os profissionais de saúde e tomar de-

cisões conscienciosas e partilhadas. (WHO & UNICEF, 2019). Porém, o “empoderamento de 

mães e pais pode promover maior enfrentamento emocional enquanto melhora habilidades pa-

rentais4”. (WHO & UNICEF, 2019, p.86) 

Importa salientar ainda, o forte contributo dos resultados de um estudo que foi analisado 

nesta fase da edificação do projeto, pois trata-se de um estudo comparativo das representações 

maternas em díades com bebés de termo, pré-termo e extremo pré-termo que foi desenvolvido 

em Portugal e publicado em 2018, com o objetivo de  estudar tais “representações procurou-

se comparar 40 díades com bebés de extremo pré-termo (idade gestacional inferior a 32 sema-

nas), 40 de pré-termo (nascidos com 32 a 36 semanas de idade gestacional) e 40 de termo 

(idade gestacional superior a 37 semanas)”. (Almeida et al, 2018, p.135). Deste modo, os re-

sultados encontrados verificaram que: 

as mães dos prematuríssimos descrevem as experiências da gravidez e parto como trau-

máticas e as mães dos prematuros como uma experiência causadora de ansiedade.  

As mães dos prematuros estão preocupadas com a saúde e desenvolvimento dos 

seus filhos, mas acham que serão capazes de desenvolver uma boa relação com eles.  

Porém, as mães dos bebés de extremo pré-termo estão alarmadas com a sobre-

vivência dos seus filhos e são as que parecem ter mais dificuldade em antecipar pro-

blemas futuros, possivelmente por estarem centradas no período que estão a viver. 

 Curiosamente, as mães dos bebés de termo são as que mais se preocupam com 

o seu papel materno e com a prestação de cuidados ao bebé.  

Os dados apontam para a necessidade de oferecer respostas de apoio e aconse-

lhamento diferenciadas às mães dos recém-nascidos, atendendo à idade gestacional do 

bebé e outros fatores de risco neonatal. (Almeida et al, 2018, p. 135) 

 
4 “Empowerment of mothers and fathers can foster greater emotional coping while improving parenting abilities”. 
(WHO & UNICEF, 2019, p.86) 
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Face ao exposto, e segundo os autores do estudo foi possível ainda verificar que, mães 

mais velhas e com índices de escolaridade inferior referiram sentir “maior medo quando sou-

beram que o bebé ia nascer” (Almeida et al, 2018, p. 159). Todavia, tal fato os autores do 

estudo correlacionam a: “possivelmente, a baixa literacia em mães que têm de lidar com ser-

viços de saúde especializados, e procurar a melhor resposta para o seu bebé, pode constituir 

uma adversidade acrescida à prematuridade”. (Almeida et al, 2018, p. 159) 

Perante o exposto, a pertinência da problemática era evidente à luz de uma breve análise 

mundial e nacional, pois a realização do PI, tal como, já foi abordado na fase introdutória do 

presente trabalho, surge como uma necessidade prévia e com motivação de cariz pessoal, sendo 

uma área de interesse no âmbito do desenvolvimento profissional num Serviço de Cuidados 

Especiais Neonatais. Este seria então, o esboço do projeto idealizado que pretenderíamos de-

senvolver num futuro próximo, no nosso contexto de trabalho, como um projeto de melhoria 

contínua. Pelo que, considerámos que, esta seria a oportunidade ideal para “lançar para a 

frente” a edificação de tal projeto.  

Neste sentido, foi iniciado o processo e transposta a ideologia do esboço do projeto para 

o contexto do SMIPN do CH.  Neste contexto, o diagnóstico de situação, teve o seu início 

numa conversa de cariz informal com a enfermeira-supervisora/EEESIP, onde foi exposto 

junto da mesma, as principais diretrizes que compõem o PI idealizado para o contexto. Assim, 

junto da enfermeira supervisora, procurámos ainda, conhecer a dinâmica do serviço, no que 

respeita, às normas em vigor, às práticas comuns realizadas pelos enfermeiros que promovem 

a transição para a parentalidade e o apego seguro na UCIN.  Todavia, foi notória a existência 

de cuidados de enfermagem centrados na filosofia NIDCap®, e nos cuidados centrados no 

desenvolvimento e na família, pelo que, foi percetível que a integração precoce dos pais era 

uma prioridade evidente no serviço, bem como, a humanização dos cuidados face a sua precoce 

integração, pelos benefícios que representam para os RN´s prematuros, e que são sustentados 

pela evidência científica atual. 

Não obstante, e face exposto após conhecermos as intervenções que diariamente executa-

vam para a promoção da transição para a parentalidade na UCIN, e dentro das várias que foram 

enumeradas, tivemos conhecimento da existência de uma 1ª reunião de acolhimento e de 

apoio à família, que é desenvolvida após a primeira semana de admissão na unidade. Esta é 
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realizada, por uma equipa multidisciplinar e pelo enfermeiro de referência5/EEESIP, onde é 

feito o acolhimento aos pais, e onde são integrados de forma mais tranquila, nas dinâmicas da 

unidade. Procura-se aqui, dar a conhecer a dinâmica dos cuidados de enfermagem baseados na 

filosofia NIDCap®, que integram os cuidados em parceria com os pais, a negociação e o res-

peito, pelas suas individualidades, enquanto unidades familiares. Nesta primeira reunião, pre-

tende-se fazer uma avaliação inicial do contexto familiar do RN internado e avaliar as neces-

sidades interventivas ao nível multidisciplinar. Porém, importa salientar que, esta reunião é 

feita com periocidade intercalar e no momento antes da alta do RN, sempre com o enfermeiro 

de referência, que realizou o acolhimento aos pais e em conjunto os restantes elementos que 

integram a equipa multidisciplinar. Neste sentido, e após termos conhecimento da existência 

desta primeira reunião considerámos que, este seria o momento ideal para aplicarmos o nosso 

PI, encaixando-se no período de ocorrência da mesma. 

 Posteriormente, foi agendada uma reunião com a enfermeira-chefe do serviço e na pre-

sença da enfermeira supervisora, com o objetivo de lhe dar a conhecer os fundamentos basila-

res do PI, que pretendíamos desenvolver no SMIPN - UCIN  Assim, realizámos uma entrevista 

não estruturada, isto é, tivemos uma conversa espontânea e informal com a chefe do serviço e 

através desta, pudemos conhecer a sua disponibilidade e parecer, para o desenvolvimento do 

projeto no domínio da capacitação parental, através da utilização de recursos literários, como 

estratégia facilitadora para a transição para parentalidade na UCIN. Não obstante, o seu parecer 

foi positivo e encorajador para a sua aplicabilidade na unidade, visto que, se tratava de uma 

nova dinâmica a implementar. Contudo, também a enfermeira supervisora, bem como, alguns 

elementos da equipa de enfermagem com quem pudemos partilhar o esboço do PI, considera-

ram o mesmo, tratando-se de um projeto inovador para a unidade e dinamizador de um projeto 

de melhoria contínua, pois foram identificadas lacunas conhecidas pelo “informador-chave”, 

a responsável do serviço, e os elementos que integram a equipa, no que respeita à problemática 

em causa. 

 
5 “O método de trabalho «Enfermeiro de Referência - Primary Nursing» é aquele que, em pediatria, mais espelha o 
desenvolvimento dos novos modelos e a filosofia de cuidados pediátricos, assentes na parceria e na negociação de cuidados 
com os pais, prevendo a sua participação efetiva com continuidade do exercício da sua parentalidade. É um método sistemático 
de organizar o trabalho de Enfermagem, através da atribuição de um grupo de crianças doentes a um enfermeiro, que será o 
responsável por realizar a avaliação inicial, diagnóstico, planeamento, prescrição, implementação e avaliação final dos cuidados 
de Enfermagem prestados a essas crianças hospitalizadas, bem como a supervisão dos cuidados planeados e implementados. 
Cada enfermeiro de referência tem um grupo de enfermeiros associados que fica responsável pelos cuidados planeados”. 
(Pontin, 1999, Carmona & Laluna, 2002 como citado em OE- GOBPAPH, 2015, p.18) 
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No que respeita, ao instrumento de diagnóstico previamente escolhido, tal como já foi 

referido, foi a entrevista - não estruturada. Pois “é um meio bastante utilizado para recolha 

de informação, opiniões ou de necessidades e até maior conhecimento sobre as pessoas, as suas 

relações e pertença a um grupo”. (Ruivo et al, 2010, p. 14). Não obstante, foi eleita ainda a 

observação: “do contexto e das pessoas, todos os intervenientes e atividades, sendo o ponto 

de partida para a sua correta e fiável utilização”. (Ruivo et al, 2010, p. 14) 

A observação realizada in loco, no âmbito da frequência do estágio profissional como 

elementos integrantes do contexto, possibilitou-nos vivenciá-lo diariamente ao longo de 6 se-

manas e tivemos oportunidade de constatar a dificuldade acrescida, que muitas mães tinham 

quando verbalizavam e demonstravam  a dificuldade no  estabelecimento das suas funções 

parentais, através dos seus anseios, medos, e estados de insegurança, face à situação de inter-

namento do seu filho prematuro (vulnerabilidade versus prematuridade). Na UCIN muitos são 

os RN´s prematuros extremos que lutam pela sua vida, e que têm uma instabilidade clínica 

elevada, o que acresce ainda mais a agudização de sentimentos de medo e insegurança por 

parte dos pais, impossibilitando-os de se focarem plenamente para o estabelecimento de uma 

vinculação precoce, em detrimento do luto que necessitavam de realizar pelo RN imaginário, 

face ao RN prematuro real, e que tinham diante de si.  

Deste modo, estas mães/pais quando chegam à unidade, muita delas vem assustadas com 

alterações da labilidade emocional e muito ansiosas perante o desconhecimento que sentem 

relativo à situação clínica do RN, e muitas são geradoras de sentimento de culpabilização, ao 

considerarem que, não foram capazes de ter gerado um filho saudável, sendo esta uma barreira 

real para o reconhecimento do seu filho, e para o seu reconhecimento enquanto figura materna. 

O encontro protelado entre mãe - filho, esta muito a associado a situações relativas à pre-

maturidade ou à presença de condição patológica no RN, o que exige à mãe um tempo de 

procura de reconhecimento e de descobrimento do seu filho. (Rodrigues & Magalhães, 2011, 

p.27). Reforçando a ideologia anteriormente observada no contexto, também Spinelli et al. 

(2016), arroga que, a transição para a parentalidade em mães de RN´s prematuro deve ser per-

cecionado da seguinte forma:  

É bem conhecido que a experiência da gravidez e o nascimento de um bebê é um grande 

ponto de viragem na vida dos pais, durante o qual eles se deparam com uma série de 
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tarefas adaptativas e transformadoras (Stern & Bruschweiler-Stern, 1998, como citado 

em Spinelli et al., 2016, p.184).  

As mulheres, em particular, são obrigadas a transformar sua identidade, inte-

grando novas funções, relacionadas à capacidade de cuidar, proteger, ter empatia e res-

ponder adequadamente ao recém-nascido (Sade, Cohen, Sadler, & Miller, 2009). O 

nascimento prematuro de um bebê é uma interrupção repentina nesse processo de cons-

trução das representações da criança e de si mesmo como pai.  

A prematuridade, portanto, também se torna uma característica do processo de 

desenvolvimento de se tornarem pais. (Spinelli et al., 2016, p.184) 6 

Posto isto, para além, da entrevista não estruturada e da observação do contexto, como 

instrumentos utilizados para realizar o diagnóstico de situação considerámos importante efe-

tuar um “método de análise da situação – nomeadamente a análise SWOT7” (Ruivo et al, 

2010, p. 13) - (Quadro n. º1). 

O método de análise SWOT é uma das técnicas mais utilizada na investigação social, 

quer na elaboração do diagnóstico, quer em análise organizacional.  

Baseia-se num exercício de ordenamento através de um quadro, subdividido em 

quadrantes, sendo estes constituídos pelas fraquezas, ameaças, forças e oportunidades. 

Este método permite a reflexão e a confrontação com os fatores positivos e negativos 

identificados perante aquela situação. (Ruivo et al, 2010, p. 13)   

 

 

 
6 “It is well recognised that the pregnancy experience and the birth of a baby is a great turning point in the lives of parents, 
during which they are faced with a number of adaptive and transformative tasks (Stern & Bruschweiler-Stern, 1998). Women, 
in particular, are required to transform their identity, integrating new functions, related to the ability to care for, protect, 
empathise with and adequately respond to the newborn (Slade, Cohen, Sadler, & Miller, 2009). The premature birth of a baby 
is a sudden interruption in this process of building representations of the child and of oneself as aparent. Prematurity thus also 
becomes a characteristic of the developmental process of becoming parents” (Spinelli et al., 2016, p.184). 
7 Análise SWOT significa: Strenghts – Forças (pontes fortes); Weaknesses – Fraquezas (pontos fracos); Opportunities 
(oportunidades) e Threats (ameaças) (Ruivo et al, 2010). 
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Não obstante, e após a utilização de vários instrumentos de diagnóstico acima enumerados, 

constatámos que o SMIPN – UCIN do CH, carecia de uma abordagem propulsionadora de 

capacitação parental e dinâmica, por parte da intervenção dos enfermeiros, no que respeita, ao 

processo de transição para a parentalidade junto dos pais de RN prematuros, fazendo luz à 

utilização de instrumentos literários. Pois os pais, vivem o momento num misto de sentimentos 

e emoções, sendo este um momento de crise nas suas vidas e na sua família, que exige neces-

sidades adaptativas face aos processos de transição que vivenciam, tal como, a evidência cien-

tífica assim o demonstra, pela pesquisa que realizamos previamente, e em consonância com a 

Teoria das Transições Humanas de Afaf Meleis (Meleis & Trangenstein, 2010, como citado 

em Santos et al, 2015).  

In
te

rn
o 

Forças  
 

Fraquezas  

✓ Parecer favorável da chefia do serviço e do 
seu diretor clínico na implementação da dinâ-
mica (introdução da leitura partilhada junto 
dos pais - na 1ª Reunião de Apoio aos Pais); 

 
✓ Equipa de Enfermagem altamente diferenci-

ada com EESIP; 
 
✓ Equipa de enfermeiros empenhados e motiva-

dos na implementação de projetos que facili-
tam a transição para a parentalidade junto dos 
pais de RN´s prematuros internados através 
da filosofia NIDCap® no SMIPN- UCIN. 

✓ Escassez de tempo por elevado número de ho-
ras de cuidados distribuídas ao enfermeiro de 
referência, limitando o tempo disponível para 
promover a leitura partilhada na 1ª Reunião 
de apoio aos pais; 

 
✓ Disponibilidade intelectual e emocional por 

parte do enfermeiro de referência, para pro-
mover a leitura partilhada em detrimento da 
gestão de prioridades, perante a necessidade 
constante de avaliação e execução de inter-
venções de enfermagem que interpõem a 
complexidade de cuidados que os RN´s exi-
gem na unidade. 

E
xt

er
io

r 

Oportunidades  Ameaças  
 

✓ Existência de um Programa Nacional de 
Saúde Infantil e Juvenil [PNSIJ] – Norma 
da DGS n.º 010/2013 de 31-5-2013; 

✓ Existência de um Guia Orientador de Boa 
Prática - Guia Orientador de Boa Prática – 
Adaptação à Parentalidade durante a Hos-
pitalização – Cadernos da OE – serie 1 N.º 
8 – 2015; 

✓ Existência de um Plano de Ação para a Li-
teracia em Saúde 2019-2021 desenvolvido 
pela DGS (2018) com vista a dar resposta 
aos objetivos do Plano Nacional de Saúde; 

✓ Existência de Manual de Boas Práticas Li-
teracia em Saúde: Capacitação dos Profis-
sionais de Saúde editado pela DGS (2019). 

 
 

✓ Excesso de trabalho perante rácio de enfer-
meiro/RN; 

✓ O fato de se dar preferência ao enfermeiro de 
referência para realizar a 1ª Reunião de Apoio 
aos pais, pode ser uma limitação ou por se en-
contrar ausente nessa semana ou por não apre-
sentar disponibilidade pelo agravamento das 
condições do serviço; 

✓ Pouco interesse dos pais no instrumento lite-
rário eleito. 
 

Quadro n.º 1 – Análise SWOT realizada no contexto do SMIPN – UCIN do CH 
Fonte: Ruivo et al (2010) 
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Deste modo, estes pais carecem do apoio, também da equipa multidisciplinar da qual os 

enfermeiros fazem parte, para que a transição seja facilitada e efetiva, e que se adequem e 

uniformizem os processos e estratégias, face à utilização de instrumentos literários, que têm 

no seu intuito promover estratégias de coping junto dos pais, e sentimentos de resiliência 

perante a crise familiar que estão a vivenciar, em resposta adaptativa ao nascimento prematuro 

do seu filho. Todavia, a introdução de tais dinâmicas exige, que se reconheça por parte dos 

enfermeiros a importância das vantagens da literacia em saúde parental, no desenvolvimento 

de uma adaptação à parentalidade eficaz e dirigida para as necessidades da díade mãe-filho, e 

centrada na parceria de cuidados junto dos pais de RN´s internados.  

 

3.2 - Definição Dos Objetivos 

 

 

Os objectivo direcionam-nos para os “resultados que se pretende alcançar, podendo incluir 

diferentes níveis que vão desde o geral ao mais específico” (Ruivo et al, 2010, p. 18). Os obje-

tivos na metodologia de projeto são considerados como “representações antecipatórias orien-

tadas para a ação “a realizar”, ou seja, a determinação dos objetivos finais” (Ruivo et al, 2010, 

p. 18). 

 A formulação dos objetivos é percecionada da seguinte forma: “a partir da formulação 

textual do problema (situação negativa), expressando-a como um estado positivo no futuro 

(objectivo)” (Ruivo et al, 2010, p. 18). 

Após a definição da problemática escolhida relativa “ao contributo da Literacia em Saúde 

na Transição para a Parentalidade na Prematuridade levada a cabo pelos enfermeiros no 

SMIPN – UCIN e ter sido realizada a pertinência da necessidade interventiva a priori, e com 

a realização do diagnóstico de situação, urge a definição dos objetivos.  
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Posto isto, para a realização do PI definimos um objetivo geral: 

✓ Capacitar a equipa de enfermagem relativamente a importância da literacia em 

saúde na transição da parentalidade de pais de RN´s prematuros internados Serviço de 

Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal (SMIPN). 

Foram também definidos três objetivos específicos, que passamos a designar: 

1. Elaborar uma sessão formativa para elucidação da equipa de enfermagem com o tí-

tulo: “Capacitar para melhor Cuidar: O Contributo da Literacia em Saúde na Transi-

ção para a Parentalidade de pais de RN`s Prematuros internados Serviço de Medicina 

Intensiva Pediátrica e Neonatal (SMIPN)”; 

2. Facultar aos pais de prematuros internados no Serviço de Medicina Intensiva Neona-

tal e Pediátrica (SMIPN) uma história sobre a prematuridade, através do Livro de 

Marta Gomes de Pina - “O Passarinho que nasceu Antes do Tempo” (2020) (Anexo 

IX); 

3. Promover um Webinar zoom intitulado: “O Passarinho que nasceu Antes do Tempo” 

pela voz da autora (Apêndice X). 
 

 

 

3.3 - Planeamento e Execução Das Atividades Planeadas  

 

 
A etapa seguinte ao estabelecimento dos objetivos, é a etapa relativa ao Planeamento de 

Atividades a realizar. Esta etapa caracteriza-se por ser a “terceira fase do ciclo de vida do 

Projeto, em que é elaborado um plano detalhado do projeto cobrindo as várias vertentes da 

gestão: engenharia de software, calendarização das atividades, recursos necessários, riscos e 

qualidade”. (Miguel, 2006 como citado em Ruivo et al, 2010, p.20) 

Esta fase, comtempla ainda a definição de “atividades a desenvolver pelos diferentes ele-

mentos do grupo e ainda, definidos os métodos e técnicas de pesquisa, bem como, o respetivo 

cronograma. (Hungler et al, 2001, como citado em Ruivo et al, 2010, p.20) 
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Posto isto, foi construído o respetivo Cronograma relativo ao PI (Apêndice V) e o Plane-

amento de Atividades proposto para a execução do PI (Apêndice VI), perante os objetivos 

definidos para o PI a implementar no contexto do SMIPN-UCIN do CH com parecer favorável 

dos intervenientes no processo. Foi realizado desde logo, um pedido de autorização junto do 

Presidente do Concelho de Administração Hospitalar do CH para implementar o PI, e ainda, 

junto da Comissão de Ética para a Saúde do CH, de acordo com, as indicações concedidas pelo 

Centro de Formação e Investigação da instituição em causa, e de acordo com a Norma Hospi-

talar do CH- N.º 13 de abril de 2018 intitulada de: “Investigação” (MS, 2018).  

Em resposta ao primeiro objetivo definido, planeámos realizar uma sessão de formação 

face ao contributo da literacia em saúde na transição da para a parentalidade junto da equipa 

de enfermagem. Pois, julgámos esta atividade categórica para lançar uma maior sensibilização 

junto dos profissionais, no sentido de possibilitar aos pais a leitura partilhada (enfermeiro de 

referência-pais) de um livro sobre a prematuridade, no âmbito da 1ª Reunião de Apoio aos 

Pais. O livro eleito, remete para uma história sobre a prematuridade intitulada: “O Passarinho 

que nasceu Antes do Tempo”, cuja a autora é Marta Gomes de Pina, e o ano de publicação 

foi em 2020 (2ª edição). Trata-se de uma história verídica, relativa ao nascimento de um me-

nino prematuro extremo, o Francisco, de 690 gramas que nasceu em 2015, na Maternidade 

Alfredo da Costa em Lisboa. Esta história foi escrita pela mãe, Marta Gomes de Pina, que tinha 

como finalidade escrever um livro infantil que permitisse sensibilizar a sociedade sobre a pre-

maturidade: O livro foi escrito para ser dirigido às crianças a partir dos 2 anos de idade, “mas 

que pode (e deve) ser uma poderosa ferramenta informativa também para os adultos.” (Pina, 

M.G., 2020 como citado em Ballestero, 2020, para.3) 

A Marta Pina, tal como muitas mães de RN´s prematuros extremos, que integram o serviço 

de SMIPN – UCIN vivenciou de igual forma, semelhantes sentimentos, medos, angústias, in-

segurança, que os pais de RN´s prematuros igualmente vivenciam, representando-se ela através 

do seu livro como um testemunho real importante, para a compreensão do processo de transição 

parental no “ambiente adverso” da UCIN. Este instrumento literário – “O Passarinho que 

nasceu Antes do Tempo”, vem fomentar a construção precoce de sentimentos de vinculação 

parental e o desenvolvimento de estratégias de coping/resiliência, face à adversidade vivida e 

sentida pelos pais, que experienciam o nascimento de um filho prematuro, com necessidade de 

cuidados de saúde diferenciados, e onde o seu filho luta diariamente pela sua sobrevivência. 
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Neste sentido, a leitura do livro na unidade, pretende integrar uma prática de excelência, e 

dar a conhecer aos pais, a dinâmica do processo e do caminho a percorrer até a alta clínica, 

assegurando a transição para a parentalidade na prematuridade vivida no ambiente da UCIN, 

através dos cuidados prestados ao RN prematuro, em parceria de forma saudável e reforçando 

sentimentos de vinculação, amor, partilha, esperança, coragem, felicidade, família, união entre 

outros…  

 

Todavia, pretendeu-se com este livro vir a torná-lo num instrumento de trabalho para os 

enfermeiros da UCIN, com vista a facilitar o acolhimento dos pais na unidade, sendo este, 

realizado de forma formal, na 1ª reunião de apoio aos pais. Assim, o serviço passaria a dispo-

nibilizar de um instrumento literário, com um conteúdo escrito numa linguagem acessível e 

dirigida para os pais de RN´s prematuros, com a finalidade de facilitar a adaptação à parenta-

lidade na Unidade. 

Há que salientar que, 

as recomendações internacionais para a promoção da leitura, que é condição essencial 

para o desenvolvimento da literacia e que a investigação demonstra que deve ser asso-

ciada à promoção de saúde. Este conhecimento é fundamental para a adoção de estra-

tégias/atividades de educação para a saúde, adaptadas às famílias. (Figueiredo & Re-

sende, 2018 p.105) 

Neste sentido, foram adquiridos junto da autora do livro 6 livros com intuito de ofertar o 

SMIPN – UCIN do CH, visto que, a capacidade total de incubadoras é de 12, pelo que, consi-

derámos que, metade do número da taxa de ocupação, seria suficiente. 

Importa, salvaguardar que por questões de natureza de transmissão de infeção nosocomial, 

adicionando os cuidados relativos ao contexto pandémico, estes livros após consenso por parte 

da equipa irão ser alvo de um processo de reencadernação exigindo uma plastificação a quente, 

para assim, permitir uma selagem eficaz e segura passível de serem descontaminados, a cada 

utilização, e sem danificação dos mesmos. Não foi realizado na altura, visto que a enfermeira 
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supervisora considerou que, só após existir um parecer favorável de toda a equipa no sentido 

de viabilizar o projeto no serviço, seria o momento ideal para se realizar. 

O instrumento literário adotado pretendia ainda, dar resposta aos objetivos previamente 

definidos no PI, pelo que, foi realizada primeiramente uma sessão formativa para elucidação 

da equipa de enfermagem, acerca da importância relativa aos princípios que subjazem a litera-

cia em saúde, e da sua aplicabilidade no desenvolvimento de competência parentais, em espe-

cífico na adaptação à parentalidade. Pelo que, a sessão de sensibilização foi intitulada: “Projeto 

de Intervenção Profissional: Capacitar para melhor Cuidar: O contributo da Literacia em Saúde 

na Transição para a Parentalidade de Pais de RN´s Prematuros” (Apêndice VIII). 

Importa salientar que, previamente à realização da sessão de formação foi realizado um 

plano de sessão (Apêndice VII) que foi afixado no serviço. Porém, a divulgação da sessão foi 

paralelamente feita via email, pela responsável da formação em serviço junto da equipa de 

enfermagem. Contudo, após a realização da sessão (de forma presencial e via zoom) foi apli-

cado via email - através da plataforma da Microsoft Forms ®, um questionário de avaliação da 

sessão de formação, em vigor na instituição, já pré-definido (Apêndice IX). 

O indicador de avaliação deste primeiro objetivo consiste, em que pelo menos 50% da 

equipa de enfermagem assista à sessão de formação. 

No que concerne, ao segundo objetivo delineado para a implementação do PI, “a leitura 

partilhada do livro adotado”, após terem sido realizadas todas as diligências formais e escritas 

prévias, relativas às autorizações solicitadas junto da chefia de enfermagem do serviço em causa, 

e do seu diretor clínico, bem como, solicitado parecer à Comissão de Ética e à Presidente do Con-

selho de Administração do CH Para tal, foi necessário realizar um documento relativo à «Proposta 

de Projeto de Intervenção Profissional em Enfermagem a desenvolver no SMIPN». 

 A implementação da leitura do livro foi realizada, após ter sido deferido parecer favorável 

da comissão de ética da referida instituição hospitalar (Anexo I), tendo ocorrido esta, após ter 

findado o estágio no contexto. Pois, o pedido foi feito no início de maio, e apenas houve defe-

rimento a 12 de julho, pelo que, só foi possível realizar a leitura partilhada a partir deste mo-
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mento, assegurando assim, as questões ético-deontológicas, que estes processos exigem. Po-

rém, este aspeto relativo à demora do consentimento, representou ser uma limitação na exequi-

bilidade do PI, de acordo com os tempos determinados no cronograma definido inicialmente, 

e de acordo com, os objetivos delineados previamente. Havendo assim, uma necessidade de 

ajuste face às circunstâncias do contexto, e dos procedimentos burocráticos, em causa. 

Deste modo, após acordo estabelecido com a chefia do serviço e autorização da mesma 

para realizar a leitura partilhada, foi agendado o dia para se realizar, tendo sido definido o dia 

16 de julho de 2021. As entrevistas tiveram uma duração média de 25-30 minutos cada. Em 

termo de metodologia definida para avaliar a implementação do instrumento literário escolhido, 

foi necessário realizar e aplicar o guião de entrevista semiestruturada, junto dos pais de RN´s 

prematuros internados no SMIPN – UCIN do CH, que previamente consentiram ser integrados 

no estudo, e que por sua vez, tiveram a possibilidade de realizar a leitura do livro. Pretendeu-se 

no final, aplicar o instrumento literário e colher dados junto dos pais, no sentido de perceber: 

“De que forma a leitura do livro poderá ser facilitadora no processo de transição para à 

parentalidade de pais de RN´s prematuros na UCIN?” 

Para dar resposta à questão e objetivos de investigação, elegemos a metodologia qualitativa8 

e o estudo exploratório – estudo de caso9. 

 Essa entrevista sucedeu no momento imediatamente a seguir à leitura do livro na unidade, 

e decorreu na sala de pais, garantindo questões de privacidade e anonimato, com recurso à 

gravação de voz, para posterior transcrição e análise de conteúdo10. O instrumento de recolha 

de dados construído, foi objeto de avaliação prévia por parte da professora Gabriela Calado, 

professora orientadora, com sugestões de melhoria que foram realizadas, com vista a um ins-

trumento mais fidedigno. O guião é composto por 6 blocos temáticos, sendo que o Bloco A, 

 
8 A Metodologia Qualitativa pretende centrar-nos nos” aspetos dinâmicos, holísticos e individuais dos fenómenos, tentando 
capturá-los em sua totalidade, dentro do contexto dos que os experimentam (…) e ainda pelo facto de pretendermos obter (...) 
informações ricas e profundas, que têm o potencial de esclarecer as múltiplas dimensões de um fenómeno complexo” (Poli et 
al., 2004, p.28) 
9 Estudo de caso – “consiste numa investigação aprofundada do indivíduo, de uma família, de um grupo ou de uma 
organização. É empreendido para responder às interrogações sobre um acontecimento ou um fenómeno contemporâneo sobre 
o qual existe pouco ou nenhum controlo” (Yin, 1994 citado em Fortin,1999, p.164) 
10 Análise de conteúdo – é uma técnica de análise de dados qualitativos, onde são transformados os textos resultantes da 
transcrição de dados em “categorias analíticas” (Vala, 1999). 
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correspondente à legitimação da entrevista e o bloco B à caracterização biográfica do entrevis-

tado. Os restantes quatro blocos integram as unidades de análise em estudo integrando, aspetos 

relativos a temática.  

Assim, como critérios de seleção, isto é, inclusão/exclusão delineados para participação no 

estudo foram os seguintes:  são incluídos todos os pais (mãe/pai) de RN´s prematuros internados 

(1º internamento) no SMIPN – UCIN do CH. No que concerne à amostragem, para o nosso 

estudo foi definida uma “amostragem de não – probabilidade:  proposital11”, também designada 

de intencional. (Poli et al., 2004, p.225) 

Pois, a amostra definida consagra 10 pais (mãe/pai) de RN´s prematuros, dado que, a 

capacidade de internamento é de 12 incubadoras, assumindo assim representatividade. Porém, 

foram oito, os pais que aceitaram integrar o estudo, contudo, apenas 7 entrevistas foram rea-

lizadas com sucesso, a 8ª foi excluída por não ter condições de se transcrita. 

Importa ainda ressalvar que, foram garantidas as questões éticas exigidas tendo sido facul-

tado junto dos pais o formulário relativo ao consentimento informado livre e esclarecido 

(Anexo II) para a participação no estudo e para a aplicabilidade da entrevista semiestruturada, 

no sentido de ser realizada a colheita de dados, respeitando os princípios vigentes na norma 

hospitalar n.º 13/X de abril de 2018 (MS, 2018) que integra o formulário em vigor na instituição 

– CH. 

A análise dos dados colhidos, após a aplicação da entrevista semiestruturada, terá em aten-

ção os aspetos relativos às questões da privacidade e da confidencialidade, e anonimato dos 

dados colhidos, salvaguardando os aspetos relativos ao consagrado no Regulamento Geral da 

Proteção de Dados. Deste modo, assumimos que foi cumprido o compromisso de garantir o 

cumprimento dos princípios éticos e deontológicos inerentes a este tipo de estudo, tendo sido 

respeitadas as regras e normas vigentes na instituição em causa. 

 
11 “Amostragem de não – probabilidade: proposital/intencional - baseada no pressuposto de que o conhecimento do pesqui-
sador sobre a população pode ser usado para pinçar os casos a serem incluídos na amostra. O pesquisador pode decidir seleci-
onar, propositalmente, a maior variedade possível de respondentes, ou escolher sujeitos que sejam considerados típicos da 
população em questão, ou particularmente conhecedores do assunto em estudo” (Poli et al., 2004, p.225). 
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O indicador de avaliação deste segundo objectivo remete para a análise dos dados co-

lhidos através da análise de conteúdo, em pelo menos 50 % da amostra. 

Relativamente ao terceiro objectivo planeado: Promover um Webinar zoom intitulado: 

“O Passarinho que nasceu Antes do Tempo” pela voz da autora.  Este objetivo pretendia ser 

realizado com os pais dos RN´s prematuros internado na SMIPN do CH e com a autora do 

Livro Marta Pina, que se disponibilizou para realizar este encontro, após conhecer pela nossa 

voz, os prepósitos do PI. Ambicionávamos que esta reunião consistisse na criação de um mo-

mento de partilha, face ao feedback que tiveram com a leitura da história. Sendo este, um ponto 

de partida para compartilharem angústias, medos, dificuldade face a esta nova fase e assim, 

construírem uma rede de apoio entre mães e com a equipa, para promover estratégias de coping 

face à adaptação na transição para a parentalidade, tal como defende, Rodrigues & Magalhães 

(2011, p.28).  

Todavia, este objetivo não foi concretizável, pois não foi possível realizar dentro do tempo 

previsto, visto que, a autorização já veio em meados de julho e o estágio já tinha terminado. 

Porém, dispus junto da enfermeira supervisora/EEESIP e da responsável da formação, total 

disponibilidade para promover o encontro, contudo até ao momento não se realizou. 

 

 

3.4 – Avaliação Dos Resultados Obtidos 

 
 

 A avaliação de um Projeto é realizada em vários momentos. Segundo Ruivo et al. (2010), 

a “avaliação intermédia/depuração, realizada em simultâneo com a execução do projeto, e a 

avaliação final do mesmo, com a avaliação do processo e produto do Projeto”. (p. 24). Não 

obstante, importa referir a importância da realização de uma avaliação intermédia, pois esta 

“constituí um momento de pausa e de reflexão sobre o percurso desenvolvido até ao momento 

(Castro et al., 1993)”. (como citado em Ruivo et al, 2010, p.25). Nesta etapa, pressupõe-se 

conhecer o trabalho realizado até ao momento e as repercussões do mesmo, em específico o 

“grau de satisfação”, “sugestões” ou melhorias a considerar. (Ruivo et al, 2010). 
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De forma rigorosa, segundo os autores anteriormente mencionados, para ser realizada uma 

avaliação de um projeto deverá ser necessário recorrer a instrumentos de avaliação. Pelo que, 

para operacionalizar a avaliação deve-se recorrer a “questionários elaborados, entrevistas com 

orientador, as discussões em grupo, entre outros, constituem algumas formas de operacionali-

zar a avaliação” (Leite et al., 1989 como citado em Ruivo et al, 2010, p.24). 

Assim, os indicadores de avaliação do PI, foram: o questionário de avaliação da sessão 

de formação realizada aos enfermeiros da SMIPN (Apêndice IX) e o guião da entrevista 

semi-estruturada aplicado aos pais de RN prematuros internados na SMIPN. Estes instru-

mentos permitiram recolher dados, que foram alvo de análise.  

 Todavia, o presente relatório que descreve o PI e discrimina as suas etapas, permite rea-

lizar uma avaliação global do projeto, e verificar se os objetivos definidos inicialmente foram 

alcançados. 

Quantos aos resultados do questionário aplicado no âmbito da avaliação do 1º objetivo do 

PI, podem ser observados em pormenor no relatório de resultados. Contudo concluímos atra-

vés da análise dos dados, o seguinte: 

A sessão de formação representou-se como uma oportunidade formativa que decorreu no 

contexto da prática de cuidados, de forma presencial e via on-line (via zoom), e procurou es-

sencialmente, fazer chegar a cada enfermeiro que assistiu à formação, a possibilidade de refle-

xão crítica acerca das intervenções de enfermagem, e em específico, no que respeita aos co-

nhecimentos que foram transpostos durante a sessão, relativos à temática da literacia em saúde 

e das potencialidades e benefícios que o PI, por si só representa, junto dos pais que estão a 

viver a prematuridade e a construir a parentalidade no SMIPN-UCIN do CH. Procurámos evi-

denciar os benefícios da implementação do PI através da intervenção dos enfermeiros, desig-

nadamente:  

✓ Promover estratégias de coping/resiliência face às adversidades sentidas e vividas 

perante o nascimento de um filho prematuro;  

✓ Potenciar laços vinculativos na relação parental da díade Mãe/Pai-filho;  

✓ Evidenciar os aspetos positivos da aplicabilidade de instrumentos literários na 

literacia em saúde dos pais de RN prematuros;  
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✓ Reconhecer a leitura partilhada do livro como um instrumento facilitador na transição 

para a parentalidade.  

Não obstante, apesar dos benefícios que evidenciámos com a exposição da sessão de for-

mação, consideramos que, o fato de terem assistido à formação cerca 56% dos enfermeiros 

(20 enfermeiros) que integram a equipa da SMIPN, foi um aspeto muito positivo, com a 

potencialidade de despoletar interesse junto da equipa na sua globalidade, para a implementa-

ção do PI exposto. Porém, uma das limitações identificadas na análise dos resultados, diz res-

peito à baixa representatividade dos dados obtidos, pela fraca participação no preenchimento 

do questionário. 

Quanto aos dados qualitativos que foram recolhidos através da realização da entrevista, 

importa mencionar que, foram transcritas integralmente sete entrevistas realizadas, e converti-

dos os dados transcritos em “unidades de análise ou “unidades de registo” (Gil Flores, 1994, 

p.67). Porém, a redução dos dados em unidades de registo, seguiram critérios relativos ao agru-

pamento temático, de acordo com os blocos temáticos do guião da entrevista. De seguida, fo-

ram definidas as “categorias, evidenciadas na “Matriz de Codificação Global”, onde cada 

categoria foi identificada por um código de 3 letras – processo codificação.  O passo seguinte, 

consistiu na elaboração de tabelas de dupla entrada – “matrizes de análise das entrevistas”, 

com vista a uma interpretação facilitada dos dados. Pois, nela estão inscritas, em cada categoria 

as unidades de registo transcritas na íntegra, conforme foram proferidas pelos pais na entrevista 

(Gil Flores, 1994). 

A análise dos dados e a sua interpretação, debruçou-se para já, apenas em dois blocos 

temáticos: Construção da Parentalidade & Interpretação dos pais face à leitura do livro 

“O passarinho que nasceu antes do tempo”. Pois, tivemos que focar-nos na questão e obje-

tivos de investigação do estudo, dada a profundidade e a extensão de dados que obtivemos. 

Esta análise pode ser consultada em detalhe no documento em anexo - «Análise da Matriz de 

Síntese das Entrevistas e Discussão dos Resultados». 

Não obstante, relativamente aos dados analisados, face ao primeiro bloco temático: 

«Construção da Parentalidade», foi-nos possível verificar que os pais consideram que, a 

construção da parentalidade e o desenvolvimento de competências parentais na prematuridade, 

são um “processo de aprendizagem”, tal como demonstra abaixo, a análise do Quadro n. º2 - 
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Matriz de Síntese n. º1.1 – Processo de Aprendizagem das Competências Parentais na 

Prematuridade:  

 

 

 

Deste modo, os dados encontrados, convergem para tês concetualizações distintas que ca-

racterizam esta categoria, e que estão identificadas na matriz de síntese n. º1.1, acima discri-

minada. Estes resultados vão ao encontro da ideologia defendida por Algarvio & Leal (2004), 

ao afirmarem que, as funções parentais são um processo de aprendizagem e de desenvolvi-

mento, que emergem das necessidades da criança relativas ao seu próprio desenvolvimento, 

pois  

Houzel (1997) define 3 dimensões da parentalidade que coexistem, mas funcionam a 

níveis de experiência diferentes: o exercício, a experiência e a prática da parentalidade.  

A primeira remete para a identidade da parentalidade nos seus aspetos funda-

dores e organizadores. Este termo foi escolhido enquanto referência do aspeto fundador 

do exercício judiciário de um direito ou obrigação. 

 A experiência refere-se às funções da parentalidade e aos aspetos subjetivo 

conscientes e inconscientes do processo de parentalização.  

Na prática encontramos as qualidades de parentalidade e os aspetos mais ou 

menos observáveis das relações entre pais e filho (como citado em Algarvio & Leal, 

2004, p.148). 

 

 

Pais 

A 

Pais 

B 

Pais 

C 

Pais. 

D 

Pais 

E 

Pais 

F 

Pais 

G 

Total 

Sim, são uma aprendizagem x x x x x x x 7 

E já tenho experiência   x    x 2 

Ter muito mais cuidado   x x   x 3 

 

Quadro n. º2 - Matriz de Síntese n. º 1.1- Processo de Aprendizagem das Competências 
Parentais na Prematuridade 

Fonte: Análise da Matriz de Síntese das Entrevistas e Discussão dos Resultados 
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Todavia, os pais (C e G) realçam que já tinham experiência anterior no cuidar de RN´s, 

mas cuidar de RN prematuros, requere “ter muito mais cuidado” (pais C, D e G), e que para 

isso, necessitam de passar por um processo de aprendizagem. 

No que concerne, ao segundo bloco temático «Interpretação dos pais face à leitura do livro 

“O passarinho que nasceu antes do tempo», de forma sintética e breve analisamos a terceira 

categoria referente a este bloco, em específico: CLT - Contributos da leitura do livro na tran-

sição para a parentalidade e as suas duas subcategorias: APH - Aspetos positivos da leitura da 

história; ANH - Aspetos negativos da leitura história. Porém, importa referir que, os pais não 

referirem aspetos negativos, pelo que, não foram aqui analisados. 

Assim, os principais contributos da leitura do livro na transição para a parentalidade, apon-

tados pelos pais, através do seguinte Quadro n. º3 - Matriz de síntese n. º 2.3 - Contributos da 

leitura do livro na transição para a parentalidade (CLT): 

  

 

 

 

 

 

Perante a análise da matriz de síntese, podemos confirmar o forte contributo que o instru-

mento literário teve ao nível, do reforço de sentimentos e pensamentos positivos junto dos pais, 

e do reforço nos sentimentos de relação e adaptação parental, assumindo-se como uma pro-

missora estratégia literária para a promoção da transição para a parentalidade no SMIPN, re-

forçando sentimentos de coragem, resiliência, esperança e reforçando as estratégias de coping 

adaptativas, tal como defende, Peixoto et al  (2009, como citado em Fernandes, 2018): 

 

 

 

Pais 

A 

Pais 

B 

Pais 

C 

Pais. 

D 

Pais 

E 

Pais 

F 

Pais 

G 

Total 

Confiança no trabalho dos profissionais de saúde x     x  2 

Pensamento/sentimentos positivos x   x  x  3 

Servir de história para contar aos irmãos e a ele 
próprio 

  x     1 

Reforça laços parentais/adaptação parental  x x  x  x 4 

Quadro n.º 3 - Matriz de Síntese n. º 2. - Contributos da leitura do livro na transição para a 
parentalidade (CLT) 

Fonte:  Análise da Matriz de Síntese das Entrevistas e Discussão dos Resultados 
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as famílias com mais probabilidade de adaptação são aquelas que apresentam um nú-

mero reduzido de causas de stresse em simultâneo, que têm grande capacidade de fun-

cionamento e comunicação, facilidade de adequação, (…) encaram as situações numa 

perspetiva positivista, entendendo que se vão orientar capazmente pois conseguem de-

senvolver eficazes estratégias de coping. (p.37) 

Todavia, importa ainda realçar, relativamente a este segundo bloco, os «aspetos positivos 

relativos à leitura da história (APH)», que os pais enalteceram, designadamente expressos 

no Quadro n. º4, designadamente: 

 

 

 

 

Relativamente a esta subcategoria, verificou-se manifesto consenso por parte do pais, pe-

rante os aspetos positivos que esta história transpõe. Constatámos de forma consensual, que os 

pais (n=6) apontaram aspetos positivos relativamente à leitura do livro, e reforçaram a impor-

tância, da sua utilização como um instrumento literário útil, para dar a conhecer à sociedade 

em geral, e aos diferentes membros da família, em especial aos mais novos, aos irmãos que 

questionam a ausência do bebé, no regresso de sua mãe a casa.  

 

Não obstante, outra unidade de análise que caracteriza esta subcategoria, diz respeito a 

“ajudar outros pais”, pois os pais consideraram um excelente instrumento de ajuda, que per-

mite clarificar o percurso que os pais recentes, de um bebé prematuro terão de percorrer com o 

Matriz de Síntese n. º 2.3.1 – Aspectos positivos da leitura da história (APH) 

 

 

 

 

Pais 

A 

Pais 

B 

Pais 

C 

Pais. 

D 

Pais 

E 

Pais 

F 

Pais 

G 

Total 

(n) 

dar a conhecer a história da prematuridade x x  x x x x 6 

ajudar outros pais x x x  x x x 6 

Facilitar a partilha de sentimentos negativos 
(choro/tristeza/medo) 

 x   x x x 4 

Estímula os sentimentos positivos (coragem, fé, 
esperança, acreditar, pensar positivo, alegria, 

união familiar, amor, cuidar) 

    x x x 3 

Quadro n.º 4 - Matriz de Síntese n. º 2.3.1 - Aspetos positivos da leitura da história (APH) 
 

Fonte: Análise da Matriz de Síntese das Entrevistas e Discussão dos Resultados 
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internamento do RN na UCIN, até ao momento da alta hospitalar. Esta clarificação de percurso, 

será sempre feita com a ajuda partilhada do enfermeiro de referência, que colabora com os pais 

na expressão e na partilha, quer de sentimentos negativos em relação à hospitalização do seu 

filho, e no incentivo à verbalização, quer no reforço de sentimentos positivos, que são funda-

mentais para o estabelecimento de um vínculo afetivo e de  um apego seguro precoce, tal como 

defende Brum & Schermann (2004) ao considerar que, as mães de RN prematuros/risco care-

cem de um,  

ambiente onde, primeiramente, ela possa ser acolhida em seu inevitável processo de 

luto, que este possa ser verbalizado e recebido como adequado e necessário pela equipe 

que trabalha com os pais e seus bebês.  

Aos poucos, os pais devem passar a receber informações sobre as capacidades 

dos recém-nascidos para interação e o importante papel da sensitividade e responsivi-

dade materna nesse processo de formação do vínculo afetivo.  

Desta forma, busca-se amenizar o trauma no qual a díade está inserida, prepa-

rando a mãe para que possa encontrar o caminho de uma interação precoce com seu 

bebê, capacitando-a para a tentativa da construção de um apego seguro no seu filho. 

(Brum & Schermann, 2004, p.465) 

 Porém, podemos ainda constatar a referência de aspetos positivos, relativos à leitura do 

livro, nomeadamente, por permitir: “facilitar a partilha de sentimentos negativos” (n= 4 pais) 

e “estimular o desenvolvimento de sentimentos positivos” (n= 3 pais).  Neste sentido, também 

Fernandes (2018), defende que, “uma das estratégias ou terapias, encaradas como coadjuvantes 

no tratamento de pessoas que experienciam um processo de doença, seja a própria pessoa 

doente, como os elementos seus cuidadores, é a biblioterapia” (p.38). Pois, esta terapia têm 

uma série de finalidades reconhecidas, designadamente: 

“permitir ao indivíduo que considere soluções alternativas para o seu problema; auxiliar 

o leitor a fazer um paralelismo entre as suas emoções e as emoções dos outros; 

proporcionar informações necessárias para a solução dos problemas e para a gestão 
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emocional; encorajar o leitor a encarar a sua existência de forma realista e permitindo 

assim a mudança de comportamentos; estimular a libertação de sentimentos” 

(Andrade,2018, p.24, como citado em Fernandes, 2018, p.38) 

 Desta forma, concluímos que a aplicação do desenvolvimento da literacia em saúde 

através deste instrumento literário, manifesta-se como uma forte estratégia, com vista a, 

facilitar a transição para a parentalidade no SMIPN do CH, pela intervenção dos enfermeiros. 

Pois, permitirá promover ações educativas junto dos pais e disponibilizar-lhes ainda, “suporte 

emocional para que os mesmos pudessem vivenciar a hospitalização sem sofrimento 

psicológico e ajudaram na compreensão acerca do contexto da UTIN e prematuridade, 

oportunizando assim um maior contato entre os pais e o recém-nascido”. (Santos et al, 2019.p7) 

 

3.5 - Divulgação Dos Resultados Obtidos  

 
 

Segundo a (Ruivo et al, 2010) a divulgação dos resultados obtidos é a última fase do pro-

cesso associada à emissão de um relatório final. “Após a implementação de um projeto é uma 

fase importante, na nossa visão, na medida em que se dá a conhecer à população em geral e 

outras entidades a pertinência do projeto e o caminho percorrido na resolução de um determi-

nado problema.” (p. 31) 

Para os autores anteriormente mencionados, uma das fases das formas de divulgação do 

resultado é através da emissão de um “relatório de projeto, que consiste num trabalho escrito 

onde se concretiza todo o processo de desenvolvimento do mesmo, como tal, não deve ser 

desvalorizada a sua importância” (Ruivo et al, 2010, p.32) 

Neste sentido, e face ao exposto, pretender-se-á dar a conhecer à instituição hospitalar e 

chefia do serviço do SMIPN os resultados obtidos através da realização de um relatório final, 

manifestando disponibilidade para divulgar os resultados em seminários ou conferências reali-

zadas pela instituição, com vista a partilha de conhecimento e melhoria da qualidade dos cui-

dados.
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4 - CAMINHAR E CONSTRUIR NO SABER ESPECIALIZADO: «RE-

FLEXÃO CRÍTICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS» 
 

 

 

No presente capítulo, pretendemos dar resposta a um dos objetivos formativos da frequên-

cia no Curso de Mestrado em Enfermagem, bem como, aos objetivos definidos para a elabora-

ção do presente relatório, isto é, a realização de uma análise crítico-reflexiva face ao percurso 

desenvolvido ao longo dos diferentes estágios profissionais, no que concerne, ao desenvolvi-

mento e aquisição de competências de enfermeiro ESIP, quer no domínio das competências 

comuns, quer no domínio das competências específicas, bem como, das competências de mestre 

em enfermagem.  

Segundo o MS (1996), através do Decreto-Lei nº 161/96 de 4 de setembro, onde foi publi-

cado o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE], em específico, no CA-

PÍTULO II - Disposições Gerais - Artigo 4 º, o conceito de enfermeiro especialista é descrito 

da seguinte forma: 

3 — Enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização 

em enfermagem ou com um curso de estudos superiores especializados em enferma-

gem, a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência cien-

tífica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados 

de enfermagem especializados na área da sua especialidade. (p.2960) 

 
Segundo a OE (2017a), o enfermeiro especialista é definido como: 

aquele que detém um conhecimento aprofundado num domínio específico de enferma-

gem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de 

saúde, que demonstram níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, 
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traduzidos num conjunto de competências especializadas relativas a um campo de in-

tervenção. (p.1) 

Desta forma, para darmos início ao desenvolvimento desta análise, consideramos impera-

tivo conhecer a definição da palavra «competência» à luz da consulta do dicionário digital da 

Porto Editora (2021-2023), que refere que, competência significa “qualidade de quem é capaz 

de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções; aptidão”. (Infopédia, 

2022, para.1). 

Por outro lado, a palavra competência pode ser assimilada como “como um conjunto de 

saberes indissociavelmente ligados à formação inicial de base e à experiência da ação adquiri-

das ao longo do tempo que sobressaí em situações concretas de trabalho” (OE, 2017a, p.2). 

Contudo o autor, considera ainda que, competência pressupõe um “saber agir complexo que se 

apoia na mobilização e combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos exter-

nos, devidamente aplicados a uma determinada situação” (OE, 2017a, p.2). 

Na enfermagem, através da sua prática diária de cuidados, muitas são as situações de ele-

vada complexidade, que exigem ao profissional uma adequação de procedimentos, com a ne-

cessária mobilização de conhecimentos e saberes numa tomada de decisão, que se traduz num 

“saber de ação”, isto é, um saber profissional. Daí que, seja fundamental os enfermeiros adqui-

ram o máximo de experiências clínicas ao longo do seu desenvolvimento profissional, de forma 

a promoverem-lhe um “saber- ser”, um “saber - estar”, e um “saber-fazer” especializado mais 

enriquecedor e pleno. (OE, 2017a). Pois,   

cuidar de alguém é algo iminentemente social. Requerer, por isso, a identificação das 

situações que se destacam ao longo dos cuidados e do modo como e quando se age. O 

conhecimento atual, concreto das situações clínicas e o diálogo são necessários para 

que se avance e se torne visível tanto o conhecimento global como as competências 

relacionadas com situações de risco acrescido, no contexto da diversidade de comple-

xas e específicas situações clínicas. (Queirós et al., 2007, p.55) 

De acordo com Patrícia Benner (2001, como citado em OE, 2017), o modelo de desenvol-

vimento de competência desenvolvido pela autora, define que, em cada nível de competência 
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estão definidas um conjunto de caraterísticas e comportamentos específicos que são esperados 

que os enfermeiros demonstrem face às necessidades de ensino e de aprendizagem. Pois,  

é através da experiência que o enfermeiro aprende a focalizar de imediato aquilo que é 

relevante na situação e a retirar o seu significado. Para a autora, as competências para 

a excelência das práticas dos cuidados, surgem quando se ganha perícia profissional, 

que é conseguida mediante uma aprendizagem experiencial e profissional. (OE, 2017a, 

p.3) 

O conhecimento competente e o conhecimento de perito estão sobre o mesmo plano, tal 

como defende a OE (2017a), pois ambos constituem “uma forma de conhecimento em si 

mesmo, e não apenas uma aplicação do conhecimento”. (p.3) 

À semelhança do anterior descrito, também Jaspers (1994, como citado em Queirós et al., 

2007) defende que, para se ser reconhecido como perito é necessário deter as seguintes carac-

terísticas: “possuir um corpo de conhecimento e de competências especializadas; ter uma vasta 

experiência num campo de prática específica; demonstrar um nível elevado de padrões de re-

conhecimento; ser reconhecido pelos outros”. (p.66) 

As exigências dos cuidados de saúde atualmente requerem que os cuidados de enfermagem 

sejam dotados de conhecimentos científicos válidos e diferenciados, no cuidar das populações 

que beneficiem deles, com elevados níveis de conhecimento competente e de perito, nas dife-

rentes áreas de especialidade. (OE, 2019) 

Também a OE (2017b), através da emissão do documento relativo aos Padrões de Quali-

dade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, expressa o 

seguinte: 

considerando as atuais tendências e necessidades de cuidados, é vasto o espaço de in-

tervenção da enfermagem especializada em Saúde Infantil e Pediátrica que pode atuar 

em qualquer contexto onde se encontrem crianças e jovens que necessitem dos nossos 

cuidados visando a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-estar e o 

autocuidado. (p.2) 
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Não obstante, todos os enfermeiros especialistas na área de intervenção especializada, além 

de deterem as competências descritas no regulamento da área de especialidade, estes profissio-

nais partilham “um conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os contextos de 

prestação de cuidados de saúde”. (OE, 2019, p.4744) 

 

 

4.1 - Competências Comuns Do Enfermeiro Especialista 

 

 
As competências comuns dos enfermeiros especialistas foram descritas pela OE (2019), 

através da emissão do “Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro de 2019 - Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista [RCCEE]”. (p. 4744) Sendo que, este docu-

mento pretende definir um quadro de competências comuns, que “visa prover um enquadra-

mento regulador para a certificação das competências e comunicar aos cidadãos o que podem 

esperar dos cuidados de enfermagem especializados” (p.4745). Todavia, importa realçar que a 

certificação de tais competências irá garantir que o “enfermeiro especialista possui um conjunto 

de conhecimentos, capacidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de saúde do 

grupo - alvo, mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das pessoas e nos diferentes 

níveis de prevenção”. (p.4745)  

De acordo com o documento as competências comuns são definidas da seguinte forma: 

são as competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independente-

mente 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. 

(OE, 2019, p.4745) 

Neste sentido, e à luz da análise do referido documento, as competências comuns dos en-

fermeiros especialistas integram quatro domínios, sendo eles: responsabilidade profissional, 

ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados; desenvolvimento das 
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aprendizagens profissionais. (OE, 2019). Todavia, é sobre estes domínios que a análise refle-

xiva incidirá, com vista, a evidenciar de forma sucinta a aquisição das competências desenvol-

vidas ao longo do percurso académico e dos estágios profissionais. 

 A - Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e legal 

O presente domínio integra duas competências especificamente:  

a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional (A1); 

b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabili-

dades profissionais (A2). (OE, 2019, p.4745)   

Para a primeira competência “a) - Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na 

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

deontologia profissional (A1)” estão descritas as seguintes unidades de competência:  

A1.1 - Demonstra uma tomada de decisão segundo princípios, valores e normas deon-

tológicas; A1.2 - Lidera de forma efetiva os processos de tomada de decisão ética na 

sua área de especialidade; A1.3 -Avalia o processo e os resultados da tomada de deci-

são. (OE, 2019, p.4746) 

Relativamente à segunda competência “b) - Garante práticas de cuidados que respeitem 

os direitos humanos e as responsabilidades profissionais (A2)” estão enunciadas as seguin-

tes unidades de competência: “A2.1 - Promove a proteção dos direitos humanos; A2.2 - Gere, 

na equipa, as práticas de cuidados fomentando a segurança, a privacidade e a dignidade do 

cliente”. (OE, 2019, p.4746) 

Face ao exposto, ambas as competências (A1 e A2), remetem para as intervenções diárias 

dos enfermeiros de uma forma geral, sendo eles de acordo com a sua conduta profissional a que 

estão obrigadas do ponto de vista ético-deontológico, e onde esta conduta é clara através dos 

seus deveres profissionais. “Os deveres profissionais referem-se de uma maneira explícita a 
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determinados conteúdos no agir profissional. Indicam a forma do agir do enfermeiro”. (Vieira, 

2008, p.100) 

O código deontológico dos enfermeiros é “um conjunto articulado e coerente de deveres 

profissionais cujos autores se comprometem a cumpri-los”. (Vieira, 2008, p.100) 

Segundo Vieira (2008), a dimensão ética do cuidar em Enfermagem emerge em todos os 

aspetos, quer na 

educação, a prestação de cuidados, a administração ou a investigação. A dimensão ética 

da Enfermagem distingue-se de outras formas legais e clínicas por exigir: promover o 

bem-estar e a justiça; conjugar as necessidades e interesses morais significativos de 

diferentes pessoas; fazer juízos sobre as decisões e ações com base nesses juízos 

(p.113). 

Importa salientar que, estes princípios foram relembrados, trabalhados e aprofundados no 

desenvolvimento do presente mestrado em enfermagem, no âmbito da unidade curricular Epis-

temologia, Ética e Direito em Enfermagem. Foi neste contexto que, tivemos a possibilidade de 

relembrar diplomas essenciais que suportam a profissão, tais como: REPE; Código Deontoló-

gico dos Enfermeiros; os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica, entre outros documentos, que nos foram muito úteis para levar-

mos a cabo, a análise de um caso clínico relativo a resolução de um dilema ético, em contexto 

formativo. Este trabalho permitiu-nos realizar uma análise crítico reflexiva com base na tomada 

de decisão, de acordo com, os valores morais e éticos que estão subjacentes na deontologia 

profissional. Sem dúvida que foi um excelente instrumento de trabalho, que nos facilitou o 

desenvolvimento de competências neste domínio, e que nos permitiu transpor para a praxis 

clínica. 

Perante o exposto, importa referir que, ao longo dos diferentes contextos clínicos onde 

desenvolvemos o estágio profissional e as atividades relativas ao projeto de intervenção, junto 

das crianças, jovens e famílias que cuidámos nos referidos contextos, existiu sempre o respeito 

pelo exercício profissional, salvaguardando o desenvolvimento de uma conduta ético-deonto-

lógica e assegurando a promoção e a proteção dos direitos humanos, designadamente:  
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direito das pessoas mais vulneráveis; direito à igualdade; direito à integridade física; 

direito à á qualidade de vida; direito à autodeterminação; direito à informação; direito 

à privacidade; direito à confidencialidade; direito a receber cuidados em tempo útil; 

direito a cuidados humanizados; o direito a cuidados de enfermagem de qualidade; di-

reito de ser cuidado por um profissional competente. (Vieira, 2008) 

Não obstante, as questões éticas e bioéticas devem ser observadas de forma cuidada e à luz 

dos “conceitos meta paradigmáticos: saúde; pessoa; ambiente e cuidados de enfermagem” (OE, 

2017b, p.3), e igualmente à luz da prática profissional. (Vieira, 2008) 

Para Benner et al. (1996) relativamente à prática de cuidar, onde o reconhecimento e o 

respeito pelo outro, pressupõe uma realização num ato único, onde “o cuidar natural e a prote-

ção perante a vulnerabilidade, são centrais, é difícil se não impossível, ter momentos que não 

envolvem tanto a perícia clínica como a perícia ética”. (Queiroz et al, 2007, p.67) 

Posto isto, e neste domínio dos cuidados especializados prestados à crianças, jovens e fa-

mílias, foi assegurada a exequibilidade das competências do domínio A (A1 e A2), com vista, 

ao desenvolvimento de práticas responsáveis, assertivas e com tomadas de decisão partilhada 

numa relação de parceria, de acordo com o Modelo de Anne Casey, face ao cuidar consciente, 

humanizado, e individualizado perante a unicidade familiar, onde a criança ou jovem estão 

inscritos.  Salientamos ainda que, o PI foi desenhado e aplicado sobre o desenvolvimento das 

competências A1; A2 e respetivas unidades de competência (A1.1; A1.2; A1.3; A2.1; e A2.2) 

do presente domínio, com o intuito de atingir a visão explanada pela OE (2017b), designada-

mente: 

Que todas as crianças/jovens e suas famílias/pessoa significativa/prestador informal te-

nham acesso equitativo a cuidados de enfermagem especializados em Saúde Infantil e 

Pediátrica, numa perspetiva de promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e 

recuperação, que respeite os princípios de proximidade, parceria, capacitação, direitos 

humanos e da criança, numa abordagem holística, ética e culturalmente sensível. (p.3) 
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B - Melhoria Contínua da Qualidade 

 

O segundo domínio diz respeito à “Melhoria Contínua da Qualidade” – (B) e fazem parte 

deste domínio as seguintes competências: 

a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estra-

tégicas institucionais na área da governação clínica (B1); b) Desenvolve práticas de 

qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua (B2); c) Garante 

um ambiente terapêutico e seguro (B3). (OE, 2019, p. 4745) 

No que respeita, à primeira competência deste domínio: B1- “Garante um papel dinami-

zador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da 

governação clínica”, esta integra as seguintes unidades de competência, designadamente: 

“B1.1 - Mobiliza conhecimentos e habilidades, garantindo a melhoria contínua da qualidade; 

B1.2 - Orienta projetos institucionais na área da qualidade” (OE, 2019, p.4747). 

 Em relação à segunda competência do domínio: 

 B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua”. Por sua vez esta segunda competência integra as seguintes uni-

dades de competência: “B2.1 - Avalia a qualidade das práticas clínicas; B2.2 - Planeia 

programas de melhoria contínua; B2.3 - Lidera programas de melhoria contínua. (OE, 

2019, p.4747) 

Por último, a terceira competência deste domínio que é relativa a: “B3 - Garante um am-

biente terapêutico e seguro”.  As unidades de competências respetivas são, em específico: 

“B3.1 - Promove um ambiente físico, psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e 

proteção dos indivíduos/ grupo; B3.2 - Participa na gestão do risco ao nível institucional e/ou 

de unidades funcionais”. (OE, 2019, p.4747) 

 Em consonância com o anterior descrito, no que respeita a este domínio, no âmbito do 

desenvolvimento do curso de mestrado e posteriormente ao longos dos diferentes campos de 

estágio, a política e a estratégia de trabalho desenvolvido teve sempre como foco, de uma forma 
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transversal, a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, quer do ponto de vista técnico, 

quer do ponto dos conhecimentos científicos, e do ponto de vista das relações interpessoais ( 

relação terapêutica e relação multidisciplinar). Pois, no seio da equipa multidisciplinar existi-

ram momentos de partilha de conhecimentos promovidos pelos chefes de equipa – EEESIP, 

onde estes promoviam a discussão de casos clínicos que tinham ocorrido no âmbito da prática 

clínica em turnos anteriores, e nos quais estes assumiam gestão do caso clínico. Foi-nos dada a 

possibilidade de refletirmos de forma conjunta, em equipa acerca de tomadas de decisão mul-

tidisciplinar e onde o EEESIP contribuiu para a mesma. Na nossa visão, estes momentos foram 

fulcrais para o desenvolvimento de uma prática de cuidados especializada e assente sob o res-

peito pelas competências deste domínio.  

Os cuidados prestados e os registos de enfermagem foram norteados pelas normas de ori-

entação em vigor nos contextos, bem como, a realização dos registos de enfermagem que pro-

curaram evidenciar a qualidade dos cuidados prestados, perante o processo de enfermagem ade-

quado e atualizado às necessidades e problemas (reais e potenciais) das crianças/jovens e famí-

lias. Pois, os processos de enfermagem e os registos são alvo de auditorias semestrais, à luz de 

projetos de melhoria contínua, ao nível institucional. 

Todavia, importa referir que ao longos dos diferentes campos de estágio, tivemos como 

objetivo transversal contribuir para uma melhoria dos cuidados, no que respeita à parentalidade, 

com preocupação especial na capacitação parental, pelo que, desenvolvemos vários materiais 

pedagógicos (panfletos; guia de apoio para os pais; desenvolvimento de sessões de formação 

para os enfermeiros que capacitam os pais; póster alusivo à parentalidade consciente…).  

Por outro lado, no âmbito do SMIPN partilhámos e desenvolvemos os cuidados de enfer-

magem neonatal especializados sob a filosofia/ projeto do NIDCAP®, bem como, foi nesta 

unidade que desenvolvemos o PI propriamente dito, intitulado: “Capacitar para melhor Cuidar: 

O contributo da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade de Pais de RN Prematu-

ros”. Tratou-se da implementação de um projeto de melhoria contínua, com benefícios na qua-

lidade dos cuidados prestados, no âmbito da transição para a parentalidade no SMIPN do CH. 

Este projeto vai de encontro aos objetivos defendidos pelos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, que defendem que os cuidados 

de enfermagem especializados: 
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tem por finalidade a promoção das competências da criança/jovem, emergindo a este 

nível como axiomas empíricos, a maximização e potenciação da saúde; a promoção do 

crescimento e desenvolvimento no âmbito dos cuidados antecipatórios; a promoção da 

vinculação; (…) o reconhecimento e a valorização das forças e competências da família 

como um recurso para a intervenção. (OE, 2017b, p.4) 

 Procurámos ainda, em todos os campos de estágio promover um ambiente terapêutico 

seguro e centrando na criança/jovem e família, respeitando as suas crenças, valores e identidade 

cultural, com a finalidade de promover uma parceria de cuidados através de um ambiente tera-

pêutico adequado ao seu bem-estar e com gestão de risco clínico assegurado (infeção nosoco-

mial; equipamentos e dispositivos adequados e funcionantes e prevenção de acidentes; segu-

rança das crianças e famílias; e evitar o erro profissional…), promovendo diariamente  cuida-

dos antecipatórios adequados às necessidades em saúde da criança/ jovem e família. 

 

C - Domínio da Gestão dos Cuidados 

 

Posto isto, passamos então o seguinte domínio das competências comuns dos enfermeiros 

especialistas: “Domínio da Gestão dos Cuidados” - (C). Este domínio integra as seguintes 

competências:  

“C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a arti-

culação na equipa de saúde; C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações 

e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados”. (OE, 2019, p.4748) 

Relativamente a primeira competência do respetivo domínio: “C1 - Gere os cuidados de 

enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde”, as 

unidades de competências respetivas são designadamente: “C1.1 - Otimiza o processo de cui-

dados ao nível da tomada de decisão; C1.2 - Supervisiona as tarefas delegadas, garantindo a 

segurança e a qualidade”. (OE, 2019, p.4748) 
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 A segunda competência deste domínio é: “C2 - Adapta a liderança e a gestão dos re-

cursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados” e as suas 

unidades de competências são as seguintes: “C2.1 - Otimiza o trabalho da equipa adequando 

os recursos às necessidades de cuidados; C2.2 - Adapta o estilo de liderança, do local de traba-

lho, adequando - o ao clima organizacional e favorecendo a melhor resposta do grupo e dos 

indivíduos”. (OE, 2019, p.4749) 

Segundo Colliére (2003), a função de cuidar em enfermagem gera por si só, a função de 

gestão dos cuidados. Tal aspeto remete para as origens da profissão de enfermagem, segundo a 

autora. Porém, também a OE (2017), defende que,  

no âmbito do apoio às decisões sobre o recrutamento e praxis profissional, emerge a 

necessidade de apoiar a gestão dos cuidados a partir do enquadramento conceptual vi-

gente na área de especialidade em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Privile-

gia-se o método de trabalho por “enfermeiro de referência”, imprescindível para uma 

prestação de cuidados de elevado nível de complexidade, que contemple e promova a 

satisfação da criança/jovem, permitindo simultaneamente a implementação de sistemas 

para a monitorização do custo/benefício efetivo e gestão da segurança. (p.5) 

Face ao exposto, e no que concerne a este domínio de competências, relativo à gestão de 

cuidados de enfermagem, compete ao enfermeiro especialista realizar “a gestão dos cuidados, 

otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e quali-

dade das tarefas delegadas”. (OE, 2019, p.4748). Assim,  e reportando para o contexto dos 

estágios profissionais que realizámos, importa referir que, a competência C1 e C2 relativa ao 

domínio da gestão de cuidados - C foi verificada em todos os contextos, pois os EEESIP’s 

quando assumiam funções de chefia de equipa, tinham a função de gerir os cuidados de enfer-

magem, no que respeita à distribuição do número  de enfermeiros, face às crianças que se en-

contravam internadas, com vista a garantir o método de trabalho por enfermeiro responsável 

de forma distributiva e equitativa e  respeitando os rácios enfermeiro - criança/jovem que esta-

riam preconizados para o contexto em causa, considerando ainda, as  necessidades de cuidados 

que apresentavam.  
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O EEESIP, enquanto chefe de equipa, geria ainda, os recursos humanos de acordo com o 

volume de trabalho e as necessidades do serviço, foi muito visível no serviço de urgência pe-

diátrica, pois ao longo dos turnos, havia necessidade de mobilização de enfermeiros para dife-

rentes postos de trabalhos, face às necessidades.  Os enfermeiros especialistas em todos os 

serviços por onde passámos assumiam alguns deles funções de 2ª elementos, nas funções de 

coordenação da equipa de enfermagem, na ausência de chefia, com necessidades de verificar, 

providenciar e assegurar a gestão de recursos materiais, dispositivos clínicos, fármacos e equi-

pamentos, garantindo os níveis de stocks nos serviços. Foi verificado ainda, que delegavam 

funções junto dos assistentes operacionais, bem como, participarem na tomada de decisão clí-

nica de forma partilhada, quer com a equipa de enfermagem e restantes equipa multidisciplinar.  

O EEESIP é um elemento central na gestão de um qualquer contexto de saúde, pelas com-

petências que detém em gerir os cuidados de enfermagem face as necessidades do contexto e 

adaptar a gestão de liderança de acordo com os recursos que dispõe e as necessidades do seu 

contexto. É elemento fundamental na promoção de um ambiente de trabalho favorável a prática 

clínica e um elemento de referência para os enfermeiros de cuidados gerais, e assistentes ope-

racionais, pela perícia clínica que possuí, quer na resolução de problemas inesperados, quer 

pela tomada de decisão diferenciada. Com o desenvolvimento do projeto de intervenção, assu-

mimos a função de liderança e de gestão de recursos (humanos e materiais), com vista à exe-

cução do mesmo. Desta forma, trabalhámos estas competências relativas a este domínio (C) e 

percebemos o desafio que representam para o EEESIP. 

 

D — Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

 

No que concerne, a este último domínio das competências comuns do enfermeiro especia-

lista, o domínio “D - Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais”, estão 

definidas duas competências, especificamente: “D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a as-

sertividade; D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica”. (OE, 2019, 

p.4749) 
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Em relação a primeira competência “D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertivi-

dade” as unidades de competência que a integram são as seguintes: “D1.1 - Detém consciên-

cia de si enquanto pessoa e enfermeiro”; “D1.2 - Gera respostas de adaptabilidade individual e 

organizacional”. (OE, 2019, p.4749) 

Segundo a OE (2017), os enfermeiros especialistas em ESIP relativamente ao desenvolvi-

mento das aprendizagens profissionais devem considerar que é, 

determinante a existência de uma formação continuada com vista ao desenvolvimento 

profissional, incitando à integração de uma descrição detalhada da natureza dos cuida-

dos de enfermagem e/ou da área de atuação profissional, com o fim de poder ser asse-

gurada uma prestação de cuidados de qualidade. (p.5) 

No que respeita, a este domínio de competências (D1 e D2; D1.1; D1.2), podemos dizer 

que, ao longo dos diferentes contextos clínicos, e nas relações interpessoais que estabelecemos, 

quer em contexto de relação multidisciplinar, quer em contexto de relação terapêutica, procu-

rámos manter uma postura assertiva e conscienciosa, e com resposta ponderada face a uma 

gestão de adaptabilidade em contexto individual (gestão de emoções e gestão de conflitos). 

Reconhecemos a nossa posição enquanto mestrandas, onde identificámos a finitude das nossas 

ações no que respeita, aos limites pessoais e profissionais. Procurámos ainda, desenvolver au-

toconhecimento em resposta as nossas lacunas do saber profissional, com vista às necessidades 

e oportunidades formativas.  

Pois, a nossa finalidade foi sempre prestar cuidados de enfermagem especializados com 

suporte em evidência científica atual, para o estabelecimento de uma prática fundamentada e 

com ganhos para a saúde de crianças/jovens e famílias que cuidámos, visto que, no que respeita 

ao contato direto com as mesmas, através dos processos de comunicação que estabelecemos, 

tenha sido ela falada ou escrita, assegurámos  rigor na informação transmitida, com vista a 

mantermos uma prática diferenciada pela qualidade dos cuidados prestados. 

Não obstante, procurámos atingir níveis de conhecimentos elevados no domínio da prática 

especializada em ESIP, pelo que, este último domínio de competências foi desenvolvido ao 

longo de todos os campos de estágio, onde procurámos elevar o autoconhecimento quer através 
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das aprendizagens profissionais que tivemos oportunidade de realizar em parceria com o EEE-

SIP/supervisor em todos os contextos de estágio, bem como, pelas atividades desenvolvidas, 

através de uma pesquisa científica válida. Para responder a tal objetivo, e com o intuito de 

fomentarmos o nosso saber especializado, tal como já salientamos neste relatório, participamos 

em formações externas; conferências; cursos; seminários; webinares; congressos e em comu-

nicações livres relativos a área de especialização. 

 

4.2. - Competências Específicas do Enfermeiro Especialista de Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica  
 

 

É do desígnio de ação de EEESIP utilizar o “modelo conceptual centrado na criança e 

família encarando sempre este binómio como beneficiário dos seus cuidados” (OE, 2018, 

p.19192). 

A área de intervenção da especialidade ocorre numa  

fase crucial do ciclo vital, a qual compreende o período que medeia do nascimento até 

aos 18 anos de idade. Em casos especiais, como a doença crónica, a incapacidade e a 

deficiência, pode ir além dos 18 anos e mesmo até aos 21 anos ou 25 anos, até que a 

transição apropriada para a vida adulta esteja conseguida com sucesso. (OE, 2018, 

p.19192) 

Segundo a OE (2019), as competências específicas são definidas da seguinte forma: 

são as competências que decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos 

problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de especiali-

dade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às neces-

sidades de saúde das pessoas. (p.4745) 
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O Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica - n.º 422/2018 emitido pela OE em 12 de julho de 2018, vem 

definir as competências específicas dos EEESIP, designadamente:  

a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; b) Cuida da 

criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; c) Presta cuidados es-

pecíficos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança 

e do jovem. (OE, 2018, p.19192) 

No que respeita à primeira competência específica – “a) Assiste a criança/jovem 

com a família, na maximização da sua saúde” (E1), estão definidas as seguintes uni-

dades de competência:  

E1.1. -  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; E1.2. Diag-

nostica precocemente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que pos-

sam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem. (OE, 2018, 

p.19192) 

Em relação à primeira competência E1 desenvolvemos esta competência em todos os 

campos de estágio aquando dos diferentes contatos que estabelecemos com as crianças, jovens 

e famílias, pois procurámos enaltecer esta competência através das nossas intervenções desen-

volvidas sob o modelo de parceria de cuidados de Anne Casey. Assumimos, como prioridade 

fundamental promover o respeito pela identidade familiar, com a promoção de ações, com 

vista, à inclusão precoce dos pais/pessoa significativa na prestação de cuidados à criança/jo-

vem. Para isso, foi fulcral informá-los acerca do planeamento dos cuidados para conseguirmos 

uma tomada de decisão partilhada, com vista a uma negociação consciente e integrada nos 

cuidados realizados. Pois só assim, seria possível conseguirmos um ambiente terapêutico pro-

motor da maximização da saúde da criança/jovem e família. Todavia, fomentámos ainda, os 

laços parentais e as funções parentais sob os processos de transição vividos no momento, de 

acordo com a Teoria das Transições Humanas de Afaf Meleis. 
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Ao longo das diferentes relações terapêuticas que estabelecemos no contexto de prática de 

cuidados, procurámos comunicar com as crianças/jovens e famílias adequando os seus níveis 

de literacia em saúde, e às suas capacidades de assimilação e apreensão da informação. Os 

processos comunicacionais estabelecidos com os pais e crianças/jovens, foram adaptados quer 

sob o teor da linguagem técnica, para uma linguagem simples e objetiva, quer perante a idade 

e fase de desenvolvimento da criança ou jovem.  

Todos os momentos foram oportunos para desenvolver capacitação parental, junto dos pais 

através de sessões de ensino individualizado, perante os processos específicos de doença da 

criança (doenças comuns às várias idades) e necessidades educacionais de cada família. Pro-

movemos ainda, cuidados antecipatórios para a “adoção de comportamentos potenciadores de 

saúde” (OE, 2018, p.19193), em todos os contextos profissionais do estágio e cuidados pre-

ventivos face a “situações de risco que possam afetar negativamente a vida ou qualidade de 

vida da criança/jovem” (OE, 2018, p.19193), designadamente ao nível dos  da prevenção de 

acidentes e segurança das crianças ou jovens e identificamos situações de risco para a criança 

ou jovens (negligência e comportamentos de risco. 

Importa referir que, o projeto de intervenção realizado reforça o desenvolvimento desta 

competência (E1; E1.1.; E1.2.), visto que, tinha como finalidade a promoção de uma capaci-

tação parental através da utilização de instrumentos literário que facilita a transição para a pa-

rentalidade, respondendo assim, aos objetivos do descritivo da competência, nomeadamente:  

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

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

gem de Saúde Infantil e Pediátrica, estabelece com ambos uma parceria de cuidar pro-

motora da otimização da saúde, no sentido da adequação da gestão do regime e da 

parentalidade. (OE, 2018, p.19192) 

No que respeita à segunda competência específica: “b) - Cuida da criança/jovem e famí-

lia nas situações de especial complexidade” (E2) (OE, 2018, p.19193), esta integra as se-

guintes unidades de competência:  
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E2.1.- Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta 

cuidados de enfermagem apropriados; E2.2.- Faz a gestão diferenciada da dor e do 

bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas; E2.3.- Responde às doenças raras 

com cuidados de enfermagem apropriados; E2.4.- Providencia cuidados à criança/jo-

vem promotores da majoração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade de 

terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente suportadas na evidên-

cia; E2.5.- Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade. (OE, 2018, p.19193) 

Face ao exposto, esta competência foi desenvolvida ao longo dos diferentes campos de es-

tágio, desde o estágio final ao estágio I, onde nos foi possível a mobilização de recursos, abor-

dagens ou terapias, perante a complexidade dos cuidados exigidos em cada situação clínica, de 

cada criança/jovem e família. (OE, 2018) 

No contexto de urgência, tivemos oportunidade de receber crianças com instabilidade clí-

nica, desde latentes com  queimaduras graves, com necessidade de  estabilização clínica, com 

controle da dor para posterior transferência para hospital diferenciado; crianças com diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo I inaugural, em cetoacidose diabética, com acidose metabólica e com 

necessidade de estabilização de glicémias e cetonémia segundo o protocolo instituído no con-

texto, e com uma necessidade de vigilância permanente através dos parâmetros vitais e monito-

rização de glicémia/cetonémia capilar, de hora a hora, pela gravidade da sua condição clínica. 

Contudo, os pais/pessoa significativa, quando se depara no serviço de urgência com este diag-

nóstico, vivem sentimentos de instabilidade na execução da sua função parental perante o diag-

nóstico de doença crónica. Pelo que, foi neste momento que procurámos desenvolver  a adap-

tação da família  ao processo de doença inaugural (processo de transição) numa fase inicial 

através de fornecimento de informações sobre a doença, sintomatologia e a autovigilância da 

mesma, dando início ao processo de ensino que estes pais necessitam para eles próprios se adap-

tarem à doença crónica, enquanto principais cuidadores, necessitam  de lhe serem esclarecidas 

as suas dúvidas, e anseios face ao processo de doença que estão a vivenciar, para assim, mais 

facilmente se  adaptarem e melhor responderem no acompanhamento e no cuidado da criança 

com Diabetes Mellitus tipo I, e insulinodependente.  
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No internamento de pediatria tivemos a possibilidade de prestar cuidados a um latente com 

o diagnóstico de Gangliosidose GM1 Tipo I, uma doença metabólica em fase terminal. Foi uma 

sem dúvida, uma das experiências mais difíceis, cuidar daquela criança já com suporte venti-

latório não invasivo - Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP) - pressão positiva nas vias 

aéreas a dois níveis, contínuo e com necessidades de controle da dor frequentes. Promover-lhe 

o conforto em cada hora de cuidado, foi o cuidado mais adequado maximizando os seus níveis 

de bem-estar, e minimizando a dor através da intervenção por medidas farmacológicas, para 

controle da dor. Aquela criança era acompanhada pela equipa multidisciplinar de cuidados pa-

liativos de adultos da instituição hospitalar em causa, numa perspetiva multidisciplinar, julgá-

mos que, foi muito benéfico para um controle sintomático mais efetivo. Foi difícil ver que, 

estava sem acompanhamento dos pais no internamento, pois os pais sem recursos sociais e 

económicos, não tinham condições de acompanhá-la. Porém, a família estava informada da 

situação clínica e do prognóstico da mesma. Mais tarde, soubemos que partiu após um mês 

termos findado o estágio.  

Este caso clínico, permitiu uma maior consciencialização da importância do cuidar espe-

cializado junto de crianças com doenças raras, pois foi-nos possível desenvolver “conhecimen-

tos em doenças raras e respostas de enfermagem apropriadas”, tendo exigido uma pesquisa da 

evidência científica, face a esta doença rara, com o objetivo de promover melhores cuidados 

(OE, 2018, p.19193). Esta situação clínica promoveu-nos o desenvolvimento de “conhecimen-

tos e capacidades facilitadores da “dignificação da morte” e dos processos de luto”. (OE, 2018, 

p.19193) 

Já no âmbito do SMIPN, na UCIN tivemos várias situações clínicas de instabilidade ao 

nível das funções vitais, onde o risco de morte em RN´s prematuros é muito elevado e a moni-

torização hemodinâmica é constante, exigindo cuidados diferenciados e antecipados para a es-

tabilização do RN em estado crítico.  Pois, muito dos RN´s prematuros estão ventilados e ca-

recem de cuidados intensivos diferenciados, com necessidades de mobilização do TET e de 

aspiração de secreções, com aumentos frequentes do FiO2. A monitorização hemodinâmica e 

da função respiratória é contínua nestes RN´s. Este contexto, permitiu o desenvolvimento de 

competências relativas à manipulação de aparelhos de suporte ventilatório não invasivo 

(nCPAP - Nasal Continuous Positive Airway Pressureou / BIPAP), bem como, à manipulação 
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de drogas usadas em reanimação neonatal e o cuidado a um RN de cuidados intensivos neona-

tais, com prognóstico reservado, curarizado, ventilado e com 10 perfusões de drogas em simul-

tâneo, por cateterismo umbilical (venoso e arterial). Contudo, foi uma experiência do ponto de 

vista dos cuidados especializados, muito exigente no cuidado antecipatório e sistemático para 

manutenção hemodinâmica do RN, mas que permitiu desenvolver esta competência específica. 

No âmbito das doenças crónicas ou raras, tivemos possibilidade de prestar cuidados a cri-

anças/ jovem e família no âmbito da consulta externa de pediatria, onde muitas  integram a 

consulta de neurodesenvolvimento a consulta multidisciplinar; consultas de defeito de tubo 

neural; a consulta de diabetes mellitus tipo I e de alergologia e aqui podemos promover  cui-

dados de enfermagem adequados as necessidades de cada criança/jovem e famílias, com o es-

tabelecimento de um cuidados antecipatório e de vigilância de saúde infantil com promoção 

das normas e condutas vigentes no DGS - PNSIJ  (2013), bem como, fomentarmos uma “adap-

tação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica, deficiência/incapaci-

dade”. (OE, 2018, p.19193) 

Não obstante, importa ainda referir que a gestão da dor foi realizada em todos os campos 

de estágio através da utilização pertinente e adequada quer por meio de medidas não farmaco-

lógicas, quer por meio de medidas farmacológicas, assegurando a aquisição desta competência.  

Por último, a terceira competência específica “c) - Presta cuidados específicos em res-

posta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem” (E3) (OE, 

2018, p.19194), cujas unidades de competência são as seguintes:  

E3.1. - Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil; E3.2. - Promove a vincu-

lação de forma sistemática, particularmente no caso do recém-nascido (RN) doente ou 

com necessidades especiais; E3.3.- Comunica com a criança e família de forma apro-

priada ao estádio de desenvolvimento e à cultura; E3.4.- Promove a autoestima do ado-

lescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde. (OE, 2018, p.19194) 

No que concerne, a esta terceira competência específica procurámos desenvolvê-la ao 

longo de todos os campos de estágio, e em todos os contatos que estabelecemos com crian-
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ças/jovens e famílias, e de forma oportuna atendendo às suas necessidades de forma individu-

alizada e personalizada, reconhecendo a sua faixa etária e de acordo com o seu estádio de 

desenvolvimento psicomotor. Porém, fizemos recurso às linhas de atuação e diretrizes orienta-

doras do PNSIJ através do cuidado promotor e com orientação antecipatória de vigilância de 

saúde infanto-juvenil e com o prepósito de “maximização do potencial de desenvolvimento 

desde a vinculação até à juventude”. (OE, 2018, p.19194) 

Na consulta externa tivemos a possibilidade de ter contacto com várias crianças/jovens e 

famílias que recorriam à consulta com vista, à realização de consultas de especialidade e de 

vigilância de saúde infanto-juvenil, no âmbito das consultas de seguimento; consultas de con-

trole de doença crónica ou por necessidades especiais. Procurámos, em todas elas que tivemos 

possibilidade de acompanhar, realizar uma “deteção precoce, acompanhamento e encaminha-

mento de situações que possam afetar negativamente a saúde da criança e que sejam passíveis 

de correção” (DGS - PNSIJ, 2013, p.7), bem como desenvolver um,  

trabalho em equipa, como forma de responder à complexidade dos atuais problemas e 

das necessidades em saúde que requerem, de modo crescente, atuações multiprofissio-

nais e interdisciplinares; articulação efetiva entre estruturas, programas e projetos, den-

tro e fora do setor da saúde, que contribuam para o bem-estar, crescimento e desenvol-

vimento das crianças e jovens. (DGS - PNSIJ, 2013, p.7) 

Desta forma, procurámos de uma forma ímpar e transversal a todos os contextos, promover 

o cuidado parental possibilitando a envolvência dos pais nos cuidados aos RN´s, crianças/jo-

vens com vista ao desenvolvimento da parentalidade e dos laços vinculativos e de apego se-

guro, com respeito pela identidade cultural, e pelos valores da família, numa perspetiva de 

pareceria de cuidados, onde o respeito, a partilha e a negociação foram o substrato da relação 

terapêutica. 

O SMIPN – UCIN foi um ambiente rico para podermos desenvolver esta competência, no 

que respeita à promoção da “vinculação de forma sistemática, particularmente no caso do re-

cém-nascido (RN) doente ou com necessidades especiais” (OE, 2018, p.19194). Procurámos o 

estabelecimento da interação precoce entre pais e filhos, com uma maior relação de proximi-

dade, e um ambiente promotor para o desenvolvimento de uma transição para a parentalidade 
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facilitada, através da criação de um ambiente mais humanizado, integrando os pais nos cuida-

dos ao RN com a implementação da filosofia NIDCap®.  

Promovemos o cuidado partilhado com os pais no SMIPN – UCIN, no que respeita, aos 

cuidados de higiene diários, à pesagem; no contato pele a pele, através do posicionamento de 

canguru nos RN´s prematuros, e promoção do aleitamento materno, através da amamentação, 

quando assim era possível, ou pelo incentivo à extração de leite materno para estimulação de 

produção para alimentar os RN sem autonomia alimentar com sonda oro/nasogástrica. Em cada 

momento procurámos capacitar os pais para o desenvolvimento de competências parentais, 

face às necessidades de cuidados do RN, e face as suas próprias necessidades formativas, difi-

culdades e anseios. O desenvolvimento do PI permitiu aprofundar esta competência, no âmbito 

do estágio na UCIN. Porém, consideramos que o estímulo à promoção da vinculação e da pa-

rentalidade é uma das esferas de atuação do EEESIP e que deve ser sempre foco de atenção do 

enfermeiro especialista nos diferentes contextos da sua intervenção. 

Já em relação à unidade de competência “ E3.4. - Promove a autoestima do adolescente e 

a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (OE; 2018, p.19194), os contatos com 

jovens adolescentes ocorreram no âmbito do contexto de urgência; internamento de pediatria e 

consulta externa de pediatria. Em todos os contextos procurámos garantir  um atendimento 

onde assegurámos a privacidade, a confidencialidade,  com a promoção da sua autodetermina-

ção  face às suas escolhas relativas ao seu projeto de saúde, facilitámos a promoção de emoções 

e promovemos a sua autoestima, reforçamos a negociação junto do adolescente, com vista à 

mudança de comportamentos pouco saudáveis em detrimentos da adoção de comportamentos 

saudáveis; e reforçamos a necessidade de adesão terapêutica junto daqueles que tinham doença 

crónica e que não cumpriam, no caso dos adolescentes  insulinodependentes.   

Importa salientar que, a escolha do estudo de caso, que desenvolvemos no âmbito do está-

gio I, reportava-se a um adolescente com uma doença rara degenerativa com prognóstico re-

servado, por não existir tratamento dirigido para a doença - Distrofia Muscular das Cinturas – 

Calpainopatia. Este contato com este adolescente, foi uma das experiências mais marcantes 

que tivemos ao longo dos estágios, pela especificidade da sua situação clínica e pela postura 

que o jovem nos deu a conhecer, no âmbito da consulta muldisciplinar, face ao conhecimento 

da doença e da real consciência de si próprio perante as suas incapacidades futuras.  Este caso 
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e o desenvolvimento deste estudo de caso, permitiram o desenvolvimento desta competência e 

o reconhecimento de que o enfermeiro especialista em ESIP  

trabalha em parceria com a criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto 

em que ela se encontre (em hospitais, cuidados continuados, centros de saúde, escola, 

comunidade, casa), para promover o mais elevado estado de saúde possível, presta cui-

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

identifica e mobiliza recursos de suporte à família/pessoa significativa. (OE, 2018, 

p.19192) 

 

 

4.3 - Competências De Mestre  
 

 

 O Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto de 2018, do Ministério da Ciência Tecnologia 

e Ensino Superior é a quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, que aprova 

o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior (Presidência do Conselho de Minis-

tros, 2018, p. 4149). O grau de mestre é conferido aos que demonstrem o seguinte: 

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Sustentando 

-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde; ii) 

Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em mui-

tos 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, de-

senvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incom-

pleta, 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 raciocí-

nios 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. (Ministério da Ciência Tecno-

logia e Ensino Superior - Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março - Capítulo III - 

Artigo 15º, republicado em anexo em Decreto-Lei n.º 65/2018, p.4162) 

A frequência no Curso de Mestrado em Enfermagem na área de Especialização de Saúde 

Infantil e Pediátrica, decorreu sob uma componente teórico-prática, ao longo de dois anos (ano 

letivo 2019-2021), onde a parte teórica comtemplava um primeiro semestre com unidades cur-

riculares que permitiam o aprofundamento de conhecimentos teóricos relativos ao desenvolvi-

mento de competências comuns dos enfermeiros especialistas, e um segundo semestre, que in-

tegrava unidades curriculares com foco  na área de especialização e mais direcionadas para o 

desenvolvimento de competências específicas dos  EEESIP. Já o segundo ano letivo, foi relativo 

a componente prática e teve o seu início em janeiro de 2021 e o seu término em julho de 2021. 

Porém, importa referir que, o plano de estudo do mestrado de enfermagem na componente 

teórica foi um alicerce fundamental para desenvolver uma prática clínica especializada que res-

peita os deveres da deontologia profissional, responsável e assertiva perante os desafios com-

plexos que o contexto nos podia apresentar. Contudo, o trabalho de pesquisa científica foi trans-

versal à componente teórica e prática, com a finalidade de justificar uma prática clínica funda-

mentada, e norteada por um saber diferenciado, com vista a melhoria dos níveis de qualidade 

dos cuidados prestados às crianças/jovens e famílias. Mantivemos uma postura proactiva ao 
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longo da frequência do curso de mestrado, face as necessidades de desenvolvimento de conhe-

cimento perante as lacunas existentes, sob uma perspetiva contínua do desenvolvimento profis-

sional ao longo da vida. 

Relativamente ao desenvolvimento de uma prática de enfermagem especializada baseada 

na produção de conhecimento científico, foi-nos possível no estágio I realizar um estudo de 

caso onde foram desenvolvidas competências de investigação. Já no contexto de estágio final 

foi ainda possível levar a cabo o PI realizado na esfera da linha de investigação nomeada: a 

Segurança e Qualidade de Vida, que integra a problemática relativa à importância da Litera-

cia em Saúde na Transição para a Parentalidade de pais de RN Prematuros promovida 

pelos enfermeiros do SMIPN, com ganhos em saúde na relação parental. E ainda, o desenvol-

vimento um de uma Revisão Sistemática da Literatura no âmbito do estágio Final, que preten-

demos submeter a publicação. 

Após a realização dos estágios foi desenvolvido o presente relatório, para apresentação e 

discussão em provas públicas, que vai ao encontro dos objetivos definidos para a atribuição do 

grau de mestre. 

Em suma, consideramos que após este caminho percorrido, trabalhámos no desenvolvi-

mento de competências comuns e específicas do EEESIP e paralelamente trabalhámos as com-

petências de mestre, onde são evidenciadas no presente relatório.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o caminho percorrido na estrada do saber especializado na área da ESIP, elaborámos 

o presente relatório assegurando o cumprimento dos objetivos previamente definidos para a 

sua execução, e cumulativamente procurámos dar resposta aos objetivos académicos. Pois, este 

documento é também, instrumento de avaliação na unidade curricular “Relatório”, que integra 

o plano de estudos do Mestrado em Enfermagem, e têm como propósito a sujeição a provas 

públicas.  

O relatório desenvolvido procurou espelhar e refletir sobre as aprendizagens, conhecimen-

tos técnico-científicos, e sobre as competências comuns e específicas do EEESIP e de mestre 

em Enfermagem, que foram desenvolvidas ao longo do percurso académico e profissional, nos 

diferentes contextos de estágio, e com a implementação do PI.  

O PI foi realizado na esfera da linha de investigação selecionada: a Segurança e Qualidade 

de Vida. Foi concebido para ser desenvolvido pelos enfermeiros do SMIPN sob a problemática 

relativa à importância da Literacia em Saúde na Transição para a Parentalidade de pais de RN 

Prematuros. Foi realizado através da Metodologia de Projeto e ancorado sobre os Modelos 

Teóricos da Parceria de Cuidados de Anne Casey e do Modelo Teórico das Transições Huma-

nas de Afaf Meleis. 

A execução do PI, quer através da sensibilização realizada pela sessão de formação aos 

enfermeiros sobre a problemática /PI, quer através da leitura partilhada do livro “O passarinho 

que nasceu antes do tempo”, com os sete pais que integraram a amostra do estudo, permitiu-

nos recolher dados, pela aplicação de instrumentos de colheitas de dados (questionário de ava-

liação da sessão e o guião de entrevista semi-estruturada). Os dados obtidos, possibilitaram-

nos uma análise crítico-reflexiva entre os objetivos do PI, e os resultados das intervenções 

desenvolvidas, através dos testemunhos dos pais, tendo-nos permitido evidenciar a utilização 

profícua do instrumento literário neste contexto.
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Pelo que, o livro revelou ser uma estratégia facilitadora na transição para a parentalidade, 

como foi evidenciado no capítulo - PI. Deste modo, a realização deste PI permitiu ainda, des-

poletar e promover a reflexão crítica e construtiva face às intervenções promotoras da paren-

talidade perante a prematuridade, elevando os níveis de qualidade dos cuidados prestados no 

contexto, e fomentar os ganhos em saúde no seio das famílias, que beneficiaram das interven-

ções planeadas.  

Procurámos, paralelamente ao desenvolvimento do PI, realizar uma revisão sistemática da 

literatura acoplada à problemática do PI, com a finalidade de conhecer a síntese da evidência 

científica recente, e contribuir para a produção de conhecimento especializado face às inter-

venções de enfermagem, em educação parental facilitadoras na transição para a parentalidade 

de pais de RN prematuros internados na UCIN – SMIPN. Assim, temos pretensão de vir a 

divulgá-la através da sua publicação e num futuro próximo, os seus resultados e disseminá-los 

na comunidade científica da área profissional. 

Todavia, há que salientar que, cada contexto de estágio possibilitou de forma única e opu-

lenta a oportunidade de desenvolvimento de competências, habilidades e aptidões. Estas, foram 

promotoras de saber profissional especializado, na área de cuidar à criança/jovem e família, 

quer pela relação terapêutica estabelecida, quer pela relação interprofissional e multidiscipli-

nar, e de acordo com, as suas necessidades interventivas e com enfoque para os objetivos for-

mativos, e do PI.  

Porém, importa salientar que, existiram algumas limitações com que nos deparámos, face 

ao desenvolvimento do PI, quer ao nível do contexto pandémico, quer ao nível institucional. 

Pois, as causas pandémicas condicionaram a execução de algumas atividades ou sessões for-

mativas junto da equipa de enfermagem, (escassez de recursos humanos; falta de condições do 

serviço; impossibilidade de desenvolver sessões de formação…). Já a nível institucional, a 

morosidade na cedência de autorização por parte da comissão de ética da instituição hospitalar, 

para a aplicabilidade do PI em tempo útil (durante a realização do estágio – 6 semanas), levou 

a que, não tivesse sido possível realizar o terceiro objetivo específico definido para o PI (Pro-

mover um Webinar zoom intitulado: “O Passarinho que nasceu Antes do Tempo” pela voz da 

autora), de acordo com o previsto. E, posteriormente por indisponibilidade do serviço, até ao 

momento. Não obstante, garantimos os deveres legais e ético - deontológicos impostos neste 

projeto e apesar das limitações apresentadas, assumimos uma postura proativa e dinamizadora 
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com o desenvolvimento de capacidade de adaptação e redefinição da estratégia desenhada para 

garantir a implementação do PI. 

Perante o enquadramento teórico realizado, sabemos que, em todas as fases de desenvol-

vimento da criança, os pais necessitam de apoio para conhecerem e reconhecerem novas fun-

ções parentais, que exigem adaptação face aos processos de transição que vivenciam, e muitos, 

estão perante situações de maior fragilidade, ou até mesmo, de maior complexidade, abruptas 

e inesperadas, os pais vivem um turbilhão de emoções, sentimentos e experiências que dificul-

tam o processo de adaptação à parentalidade.  

Compete aos enfermeiros EEESIP enquanto profissionais de saúde, promoverem estraté-

gias e intervenções eficazes que sejam facilitadoras e dinamizadoras para uma transição para 

a parentalidade, que consagre as especificidades da família, que é alvo dos seus cuidados. Deve 

estabelecer com eles uma parceria de cuidados com base na negociação, a fim de atingir os 

objetivos propostos.  Sabemos hoje, que a transição para a parentalidade pode ser facilitada 

através da literacia em saúde parental, sendo os pais a principal prioridade de atuação, tal como 

defende a DGS - Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 (2019) e o PNSIJ (2013). 

Concluímos que, o caminho trilhado foi exigente do ponto de vista pessoal e profissional, 

pela entrega, dedicação e empenho que nos impôs, contudo afirmamos que, com a nossa resi-

liência, capacidade de trabalho e esforço alcançámos os objetivos propostos, quer para execu-

ção do PI, quer para a execução do presente relatório. Esperamos que, este seja o início de 

muitos projetos profissionais no âmbito das competências de EEESIP e de mestre, com vista 

ao desenvolvimento pessoal e profissional contínuo.  

No que respeita, a projetos futuros, no domínio pessoal, o ingresso no Curso de Doutora-

mento em Ciências de Enfermagem faz parte das nossas pretensões, bem como, ao nível pro-

fissional, pretendemos desenvolver o PI no Serviço onde exercemos funções profissionais, que 

garantem o desenvolvimento de cuidados de enfermagem diferenciados, traduzindo-se em cui-

dados de excelência junto das crianças, jovens e famílias, que sejam alvo da nossa intervenção.  
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psicológicos em crianças em idade pré-escolar, no seio familiar repercussão 

no desenvolvimento emocional». 
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   Planeamento das Atividades – Projeto de Intervenção no SMIPN -2021  

Objectivo Geral: Capacitar a equipa de enfermagem relativamente a importância da literacia em saúde na transição da parentalidade de pais de RN prematuros internados no Serviço de Medicina 

Intensiva Neonatal e Pediátrica (SMIPN) 

  
 

Objetivos Específicos 

 
 

Atividades Propostas 

Recursos 
 
 

Instrumentos de Avaliação 
             Materiais              Humanos 

 
o Elaborar uma sessão formativa 

para elucidação da equipa de en-
fermagem com o título: “Capacitar 
para melhor Cuidar: O contri-
buto da Literacia em Saúde na 
Transição para a Parentalidade 
de Pais de RN Prematuros”. 

o Realizar o plano de sessão de formação; 

o Entrega do plano de sessão à Enfª respon-
sável pela formação em serviço na uni-
dade/chefia da Unidade; 

o Agendar o dia da realização da sessão for-
mativa com a Enfª responsável pela forma-
ção/ chefe do serviço para a realização da 
sessão presencial/on-line; 

o Construir uma sessão de formação sobre a 
temática a intervir - expor o projeto de inter-
venção; 

o Realização da sessão de formação presen-
cial/on-line, conforme a disponibilidade da 
equipa; 

o Incentivar junto dos elementos da equipa de 
enfermagem a leitura do Livro de Marta Go-
mes da Pina” (2020). 

o Solicitar aos formandos o preenchimento de 
um questionário on-line (google forms) para 
avaliação dos conteúdos da sessão/sessão 
formativa; 

 
 

o Computador; 

o Material escolar; 

o Videoprojector; 

o Impressora; 

o Sala de Reuniões; 

o Base de dados eletrónicas; 

o Livros e Artigos; 

o Orientações Técnicas; 

o Enfermeira-
chefe da uni-
dade; 
 

o Equipa de en-
fermagem da 
Unidade; 

 

o Docente. 

 
o Número de formando que 

assistiram a sessão forma-
tiva; 
 

o Percentagem de forman-
dos que preencheram o 
Questionário de avaliação 
dos conteúdos/sessão for-
mativa abordados na ses-
são (plataforma on-line go-
ogle forms) 

 
o Avaliação Positiva da Ses-

são formativa. 
 

o Facultar aos pais de RN Prematu-
ros o Livro de O Passarinho que 

o Realizar um folheto informativo – Orien-
tações técnicas para os enfermeiros na 
implementação do Livro na unidade 

o Computador; 
o Enfermeira-

chefe da uni-
dade; 

o Avaliação Positiva do fo-
lheto informativo – orien-
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nasceu Antes do Tempo”. Autor: 
Marta Gomes da Pina; Ano: 2020 

(contempla as normas de utilização; e 
tópicos - síntese dos principais conteú-
dos do livro que facilitam a adaptação a 
parentalidade; cuidados a ter com a 
descontaminação para posterior utiliza-
ção);  

o Comunicar à equipa a construção o fo-
lheto informativo - orientações de utili-
zação para análise e sugestão de me-
lhoria; 

o Proceder as alterações de sugestão de 
melhoria; 

o Replicar os folhetos e distribuí-los na 
sala de enfermagem plastificados para 
fomentar nova dinâmica a implementar 
junto da equipa; 

o Implementar/facultar o livro junto dos 
pais na Unidade, na primeira reunião de 
acolhimento parental. 

o Realizar a aplicação de uma entrevista 
semiestruturada junto dos pais que in-
tegraram o projeto, com vista a avalia-
ção do instrumento literário.  
 

o Material escolar; 

o Videoprojector; 

o Impressora; 

o Sala de Reuniões; 

o Internet. 

o Livro de Marta Pina: “O 
Passarinho que nasceu An-
tes do tempo” (2020) 

 
o Equipa de en-

fermagem da 
Unidade; 

 
o Docente. 

tações técnicas para im-
plementação de livro na 
Unidade; 

 

o Realizar uma sessão Webinar zoom inti-
tulado – “O Passarinho que nasceu An-
tes do Tempo pela voz da autora”. O we-
binar será apresentado pela autora do livro, 
Marta Gomes da Pina, que será dirigido 
aos pais, onde a autora irá realizar a apre-
sentação do livro;  

 
o Desenvolver um momento de partilha de 

experiências entre os pais e a autora, 
após a apresentação do livro via zoom, que 
por sua vez, também ela vivenciou esta ex-
periência da prematuridade in loco, face as 
questões da prematuridade e da adaptação 
parental no contexto de Medicina Intensiva 
Neonatal e Pediátrica (SMIPN). 
 

o Divulgar a sessão de webinar via zoom 
através da fixação de um poster na 
sala de pais do Serviço de Medicina 
Intensiva Neonatal e Pediátrica 
(SMIPN); 

o Envio do link de acesso ao Webinar via 
email aos pais que tenham interesse e 
autorizem integrar o projeto; 

o Apresentar o livro “O Passarinho que 
nasceu Antes do Tempo pela voz da 
autora”. O webinar será apresentado 
pela autora do livro, Marta Gomes da 
Pina, que será dirigido aos pais. 

o Proporcionar um momento de partilha 
de experiências entre os pais e a au-
tora, após a apresentação do livro via 

 

o Computador; 

o Material escolar; 

o Videoprojector; 

o Impressora; 

o Sala de Reuniões; 

o Internet 

o Televisão; 

o Telemóvel. 

 

o Enfermeira-
chefe da uni-
dade; 

 
o Equipa de en-

fermagem da 
Unidade; 

 
o Docente; 

 
o Pais de RN 

Prematuros 
internados no 
Serviço de 
Medicina In-
tensiva Neo-

o Número de pais que as-
sistiram ao Webinar 
zoom; 

 

o Avaliação positiva da im-
plementação do Webi-
nar; 

 

o Avaliação Positiva do 
momento de Partilha; 

 
o Percentagem de 

mães/pais que preen-
cheram o Questionário 
de satisfação. 
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zoom, visto que, a autora vivenciou a 
prematuridade na sua pessoa. 

o Solicitar aos pais o preenchimento de 
um questionário on-line (google forms) 
para avaliação dos conteúdos da ses-
são/sessão formativa. 

natal e Pediá-
trica 
(SMIPN); 

o Marta Gomes 
da Pina. 
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            Mês 
 
 
Estágio 

 
18 de janeiro a 24 de 

fevereiro 
 

Serviço de Urgência Pediátrica 

 
05 de março a 06 de abril 
Serviço de internamento de 

Pediatria 

 
19 de abril a 02 de junho 

Serviço de Medicina 
Intensiva Pediátrica e 

Neonatal 

14 de junho a 
15 de julho 

Consulta Externa de Pediatria 

Estágio Final  
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