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RESUMO 

Título: Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

A dor é considerada uma experiência única e individual, marcante na vida da criança, pelo 

que deve ser valorizada e desenvolvidas estratégias para a sua identificação e gestão. Por sua vez, 

a identificação e avaliação da dor no lactente, devido às suas características de desenvolvimento 

cognitivo, são realizadas com recurso a outros intervenientes, que se baseiam sobretudo nas 

alterações comportamentais da criança, utilizando escalas de avaliação da dor adaptadas a cada 

faixa etária. 

Integrando a temática do projeto à linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, 

foram desenvolvidas atividades que permitissem a capacitação dos cuidadores na avaliação e 

gestão da dor no lactente, orientando estratégias para o seu alívio. 

No presente relatório são analisadas as experiências e competências desenvolvidas em cada 

contexto estágio, culminado na aquisição das diferentes Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista e Mestre em Enfermagem, assim como de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, Dor e Lactente 
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ABSTRAT 

Title: Evaluation and pain management in the infant: the importance of parent and caregiver em-

powerment 

Pain is considered a unique and personal experience, significant to the child’s life, so it 

must be valued and strategies must be developed to identify and manage it. In turn, the identifica-

tion and evaluation of pain in the infant, due to his or hers cognitive development, are performed 

using third parties, that base them in the child’s behaviour changes, using pain evaluation charts 

adapted to each age group. 

Merging the project’s theme into the line of investigation “Safety and quality of life”, se-

veral activities were developed that allowed the caregiver’s empowerment in the evaluation and 

management of pain in the infant, guiding strategies for it’s relief. 

In this work, experiences and skills acquired in the context of each internship are analysed, 

culminating in the acquisition of the different skills of master and nurse specialist in Child and 

Pediatric Health Nursing. 

 

Keywords: Child and Pediatric Health Nursing, Pain and infant 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio surge no âmbito da unidade curricular intitulada 

“Relatório”, inserida no IV Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de 

Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, que decorreu no Instituto 

Politécnico de Beja. Esta atividade tem como intuito descrever o processo de elaboração e 

implementação do projeto de investigação, através da análise crítica da componente prática do 

percurso formativo ao longo dos estágios, refletindo igualmente sobre o desenvolvimento das 

diversas Competências Comuns e Específicas do Enfermeiro Especialista e Mestre em 

enfermagem. 

 A linha de investigação escolhida para a temática do projeto, foi a “Segurança e Qualidade 

de Vida”, pelo que as atividades desenvolvidas ao longo dos estágios procuraram ir ao encontro 

da mesma. Sendo a segurança considerada um pilar fundamental para a promoção da qualidade de 

vida da pessoa, considera-se esta uma preocupação major a nível nacional e mundial (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2010, World Health Organization [WHO], 2011a). A ausência da cultura de 

segurança na idade infantojuvenil influenciará o desenvolvimento físico e mental da criança e 

família, condicionando as oportunidades educacionais e socioeconómicas da criança enquanto 

jovem e posteriormente enquanto adulto. O comprometimento da segurança da criança nos seus 

direitos, influenciará todo o seu desenvolvimento físico, social e económico, pelas condições de 

saúde (física ou mental), nutrição, cuidados de higiene, trabalho infantil, sanidade básica, acesso 

a cuidados de saúde (básicos e/ou diferenciados), abuso de substâncias, abuso sexual, acesso à 

educação, entre outros (WHO, 2011a, WHO, 2011b). A implementação de medidas preventivas e 

de literacia para a segurança da criança, através da elaboração e atualização de Planos e Programas 

Nacionais é essencial e necessária (WHO, 2011c). O ensino aos pais é de extrema importância, 

pela sua implicação nas práticas menos seguras do seu quotidiano (Silva, Sampaio, Silva & Braga, 

2017; WHO, 2011c). 

 A enfermagem assume por isso um papel protuberante na identificação, ensino e prevenção 

de situações de risco, seja em Consulta de Saúde Infantil e Juvenil ou em meio hospitalar 

(Hockenberry & Wilson, 2015; Silva, et al., 2017; WHO, 2011c). 
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 Tendo em conta a “Segurança e Qualidade de Vida”, foi escolhida a temática da dor, pela 

sua importância no desenvolvimento saudável da criança, sendo esta temática transversal a todos 

os contextos pediátricos. 

A dor é considerada uma experiência única e individual, marcante na vida da criança, pelo 

seu impacto a nível físico, sensorial, cognitivo, comportamental e sociocultural, pelo que, não deve 

ser desvalorizada. Nesse sentido, a Direção-Geral de Saúde (DGS), em 2003, assume a dor como 

o 5º sinal vital, através da Circular Normativa n.º 09/DGCG. (Direção-Geral de Saúde [DGS], 

2003).  

A presença de dor na criança e lactente apresenta-se, muitas vezes, como fator de stress e 

ansiedade para os pais/cuidadores, condicionando a colaboração nos cuidados e controlo da dor 

(DGS, 2012b). Contudo, são eles os melhores parceiros para avaliar e identificar a existência de 

dor no lactente, assim como para a gestão da mesma. Deste modo, é da função do Enfermeiro 

EESIP encontrar estratégias que permitam a sua participação ativa e capacitação para as medidas 

de prevenção e alívio da dor aguda ou crónica na criança (Ordem do Enfermeiros [OE], 2013).  

No mesmo sentido, surge o Modelo da Parceria de Cuidados, um dos modelos base para o 

cuidar em pediatria, pelo que a sua implementação proporciona condições para a melhoria e 

excelência dos cuidados de enfermagem (OE, 2015a) 

Na fase desenvolvimento do lactente, a criança ainda não apresenta capacidades cognitivas 

desenvolvidas para exprimir verbalmente a sua dor, sendo necessária a avaliação da mesma com 

recurso a outros intervenientes, como pais/cuidadores, enfermeiros ou outros profissionais de 

saúde, que se baseiam sobretudo nas alterações comportamentais da criança, recorrendo a escalas 

de avaliação da dor adaptadas a cada faixa etária (OE, 2013).  

Para a elaboração do nosso projeto de estágio invocámos a metodologia de projeto, que 

tem por base a resolução de problemas previamente identificados, orientando na aquisição de 

capacidades e competências de carácter pessoal e individual, recorrendo à elaboração e execução 

de projetos adaptados a uma situação real. A metodologia é então suportada pela relação entre o 

conhecimento teórico e a sua aplicabilidade, ou seja, a ligação entre a teoria e a prática (Ferrito, 

Nunes, & Ruivo, 2010).  
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A metodologia de projeto norteia a nossa intervenção: na identificação do problema, no 

diagnóstico de situação; na definição dos objetivos, no planeamento de atividades, meios e 

estratégias; na execução das atividades planeadas e a sua avaliação; e na divulgação dos 

resultados obtidos (Ferrito, Nunes, & Ruivo, 2010). Assim, desenvolvemos um projeto 

direcionado para a problemática da avaliação e gestão da dor no lactente, desenvolvendo 

atividades e estratégias para a sua melhoria. Este projeto intitulado: “Avaliação e Gestão da dor 

no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores”, têm como objetivos gerais: 

“capacitar pais e cuidadores para a identificação/avaliação da dor no lactente”, “capacitar pais 

e cuidadores para a gestão da dor no lactente”, e como objetivos específicos: “ensinar os 

pais/cuidadores acerca das alterações comportamentais do lactente perante a dor” e “Instruir 

sobre estratégias não farmacológicas para a gestão da dor na lactente e a sua aplicação”. No 

entanto, tendo em consideração a atuação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica nos diferentes contextos, o projeto tem ainda como finalidade, maximizar 

a saúde da criança/jovem e família, através da prestação de cuidados específicos e 

diferenciados, adequados às necessidades individuais de cada um.  

Na procura da aquisição das Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, das 

Competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e Mestre 

em Enfermagem, implementámos o nosso projeto nos contextos: de Estágio I, em Cuidados de 

Saúde Primários; e Estágio Final, no Serviço de Urgência Pediátrica, na Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatais e Serviço de Internamento Pediátrico. Cada estágio teve uma duração de 6 

semanas, em cada contexto. Desta forma, as atividades delineadas foram adequadas a cada serviço, 

tendo em conta as necessidades do mesmo, em relação à temática da Dor. 

No que refere ao relatório, foram delineados como objetivo geral: “Realizar uma análise 

crítica sobre a componente prática do curso de especialização e mestrado em enfermagem” e como 

objetivos específicos: “Refletir sobre as experiências vividas e a sua contribuição para o 

desenvolvimento das competências comuns de enfermeiro especialista, enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica e mestre em enfermagem, “Analisar as atividades 

produzidas, em cada contexto, para promoção da melhoria da qualidade dos cuidados de 

enfermagem”, “Descrever a produção e implementação do projeto de intervenção desenvolvido”. 
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O relatório encontra-se dividido em três partes, a primeira referente à introdução, onde é 

apresentada a temática do projeto e enunciados os objetivos do mesmo. A segunda parte 

corresponde ao desenvolvimento, dividido: no enquadramento teórico, onde será realizada uma 

breve abordagem sobre as temáticas da segurança e qualidade de vida, dor no lactente e a teórica 

de enfermagem que suporta o projeto; seguindo-se  da metodologia de projeto, onde é descrito o 

desenvolvimento do projeto de intervenção, assim como as atividades desenvolvidas, a avaliação 

das mesmas e a concretização dos objetivos propostos inicialmente; a análise do percurso 

académico onde são descritos os locais de estágio e as respetivas experiências vividas; e por 

último, a análise reflexiva das competências comuns e específicas de enfermeiro especialista 

desenvolvidas em cada contexto, bem como as atividades implementadas para a sua aquisição. Na 

terceira e última parte, encontra-se a conclusão, onde será elaborada uma síntese do relatório 

apresentado, analisando os objetivos propostos, as respetivas limitações, aspetos facilitadores e 

aprendizagens adquiridas ao longo do percurso académico, com impacto pessoal e profissional. 

Finalizando com as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices produzidos ao longo dos 

diferentes estágios. 

             O presente relatório foi elaborado consoante as Normas de Elaboração e Apresentação de 

Trabalhos Escritos (2ª Versão) da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre 

e a Norma American Psychological Association [APA], encontrando-se redigido ao abrigo do 

novo acordo ortográfico. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  

 Neste capítulo serão abordadas as diversas temáticas teóricas que suportam a realização 

deste relatório e do projeto adjacente sobre a avaliação e gestão da dor no lactente. Será ainda 

abordada e analisada a importância da capacitação dos pais e cuidadores na para esta temática, 

assim como a sua implicação para o desenvolvimento saudável da criança e da parentalidade 

positiva. 

 Deste modo, primeiramente será realizada uma abordagem sobre a área de investigação 

Segurança e Qualidade de vida, estudando a sua relevância para o desenvolvimento da criança 

e da família.  

 Posteriormente, será analisada a temática da Dor no lactente, dando ênfase à avaliação, 

gestão e alívio da mesma. Serão por isso apresentadas escalas de avaliação da dor adequadas à 

idade em estudo e estratégias de alívio da dor possíveis de aplicar nos diversos contextos, 

hospitalares, cuidados de saúde primários e no domicílio. Neste subcapítulo será ainda analisada 

a importância da capacitação dos pais e cuidadores para o cuidado à criança e para o seu 

desenvolvimento. 

 A temática da dor na criança, tal como será abordado ao longo do relatório, é transversal 

em todos os contextos que tenham como objetivo o cuidado à criança e ao jovem. No mesmo 

sentido, esta temática acompanha os cuidados à criança desde o seu nascimento até à 

adolescência, considerando-se por isso fundamental ao Enfermeiro EESIP o desenvolvimento 

de competências que orientem para uma prática que valorize a presença, prevenção e alívio da 

dor (Batalha, 2010; DGS, 2012ª; Hills, Rosenberg, Banfield & Harding, 2020).   

 Por último, será apresentado o Modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey, teoria 

que sustenta a realização deste projeto de capacitação dos cuidadores. 

  



 
 

 
set-22 | Página 15 

 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

1.1.  Segurança e qualidade de vida da criança 

 A segurança, considerada um pilar essencial para a promoção da qualidade de vida da 

pessoa, tem impacto no desenvolvimento da criança desde o nascimento até à idade adulta. 

Deste modo, a segurança infantil assume-se como uma preocupação major a nível nacional e 

mundial (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2010; World Health Organization [WHO], 2011). 

Na área da saúde, segurança assume a definição de:  

“redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável. Um mínimo 
aceitável refere-se à noção coletiva em face do conhecimento atual, recursos 
disponíveis e no contexto em que os cuidados foram prestados em oposição ao risco 
do não tratamento ou de outro tratamento” (Direção Geral de Saúde [DGS], 2011, 
p.14). 

 Em 2021, surge o Plano Nacional de Segurança dos Doentes (2021-2026), este enuncia 

que aumento da qualidade da segurança nos cuidados tem como foco a identificação do erro, 

da potencialidade de erro, do incidente adverso ou não-adverso, a consequência do erro, a sua 

prevenção e diminuição do risco.  A prevenção e a gestão do risco surgem assim como medidas 

significativas para esta problemática (Ministério da Saúde [M.S], 2021). 

 Segundo a DGS, um Incidente de Segurança do Doente define-se como “um evento ou 

circunstância que poderia resultar, ou resultou, em dano desnecessário para o doente” (DGS, 

2011, p.15). Um incidente pode identificar-se como uma ocorrência comunicável, um quase 

evento, um incidente sem danos ou um incidente com dano para o doente (ou seja, um evento 

adverso) (DGS, 2011). 

 Por sua vez, segundo a DGS (2011, p.15) um Dano “implica prejuízo na estrutura ou 

funções do corpo e/ou qualquer efeito pernicioso daí resultante, incluindo doença, lesão, 

sofrimento, incapacidade ou morte, e pode ser físico, social ou psicológico”. Sempre que existe 

um Dano, seja ele físico ou psicológico, advém uma consequência para a pessoa/doente. Esta 

terá impacto na morbilidade e qualidade de vida da pessoa, neste caso a criança e família (DGS, 

2011). 

 Na idade pediátrica, as crianças dos 1 aos 5 anos de idade são o grupo com maior risco 

de acidentes rodoviários, domésticos (quedas, queimaduras, envenenamentos) e afogamentos. 
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Os acidentes infantis são por isso a principal causa de mortalidade e morbilidade em crianças 

nesta faixa etária (Silva, et.al, 2017; WHO, 2011). 

No que concerne à segurança da criança podemos considerar que a imaturidade e 

curiosidade associadas à idade potenciam a uma menor consciência do perigo, desencadeando 

acidentes e acontecimentos que levam a danos físicos, psicológicos, neurológicos e até mesmo 

mortais (Hockenberry & Wilson, 2015; WHO, 2011a) 

 Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde em conjunto com a United Nations 

Children's Fund (UNICEF) elabora medidas e ações que promovam a segurança infantil, 

aumentem da qualidade de vida das criança e famílias e assegurem os direitos enunciados na 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (WHO, 2011a, UNICEF, 2019). De acordo 

com o Relatório da 64ª Assembleia da OMS (2011) as 5 causas mortais mais frequentes em 

idade infantil, são os acidentes rodoviários, afogamentos, queimaduras, quedas e 

envenenamento. Sendo os jovens do sexo masculino, quem mais sofre lesões, comparando com 

raparigas da mesma idade. O mesmo relatório dá ênfase ao impacto que uma lesão grave em 

idade pediátrica (derivada a um acidente doméstico) pode desencadear numa família menos 

favorecida, nomeadamente, diminuição do poder económico e consequentemente dificuldade 

na acessibilidade à educação, saúde, nutrição adequada e condições habitacionais (WHO, 

2011a). 

 A segurança surge então associada à qualidade de vida, pois a ausência da cultura de 

segurança na idade infantil e juvenil irá influenciar o desenvolvimento físico e mental da criança 

e família. Tudo isto condicionará as oportunidades educacionais e socioeconómicas da criança 

enquanto jovem e posteriormente enquanto adulto. Pois associado aos acidentes em idade 

infantil temos as condições de morbilidade, psicológicas e físicas. O comprometimento da 

segurança da criança nos seus direitos, influenciará todo o seu desenvolvimento físico, social e 

económico, pelas condições de saúde (física ou mental), nutrição, cuidados de higiene, trabalho 

infantil, sanidade básica, acesso a cuidados de saúde (básicos e/ou diferenciados), abuso de 

substâncias, abuso sexual, acesso à educação, entre outros (WHO, 2011ª; WHO, 2011b). 

 Por tudo isto, é fundamental implementar medidas preventivas e de literacia para a 

segurança da criança, através da elaboração e atualização de Planos e Programas Nacionais 
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(WHO, 2011c). O ensino aos pais é necessário, com o intuito de retificar práticas menos seguras 

do seu quotidiano. Tomando como exemplos a segurança rodoviária, (através da utilização de 

cinto de segurança, de cadeira adequada à idade da criança) a permanência das crianças na área 

da cozinha sem supervisão de um adulto (o perigo de queimadura), a utilização de piscinas sem 

supervisão ou até mesmo a ausência dos pais durante o período do banho da criança, utilização 

de varandas sem acompanhamento de um adulto, entre outras situações igualmente 

potenciadoras do risco e de danos (Silva et al., 2017; WHO, 2011c). Além do referido, a 

reabilitação da criança após um acidente deve ser também ela enaltecida e promovida, 

utilizando planos de ação e medidas que permitam a todas as crianças a possibilidade de 

recuperação e acompanhamento (WHO, 2011c). 

 Posto isto, a enfermagem assume um papel protuberante na identificação, ensino e 

prevenção de situações de risco. Ao EESIP é solicitado que saiba identificar situações de 

potencial risco, seja em Consulta de Saúde Infantil e Juvenil, seja em meio hospitalar. É através 

da divulgação da informação, de forma prática e a sua posterior validação/avaliação que vão 

sendo atingidos objetivos.  O enfermeiro deve promover e incentivar a partilha de dúvidas e 

receios, que permitam o desenvolvimento de parentalidade positiva. Preparar os pais para os 

perigos associados à faixa etária, enfatizar a importância da supervisão e acompanhamento da 

criança, explicar estratégias de desobstrução da via área no caso de engasgamento, apresentar 

medidas de acondicionamento de detergentes e materiais nocivos, são apenas exemplos 

possíveis de implementar. Cabe ainda ao EEESIP desenvolver e encontrar estratégias de 

prevenção menos dispendiosas, que possam ser adotadas por famílias economicamente menos 

favorecidas (Hockenberry & Wilson, 2015; Silva, et al., 2017; WHO, 2011c). 

 Por tudo o que foi anteriormente referido, a promoção da segurança da criança, jovem, 

adulto e idoso, permite atingir indicadores que potenciam uma maior qualidade de vida (WHO, 

2011b). 
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1.2.  Dor no lactente 

 De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) a dor define-

se como “uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente 

sensorial, mas também um componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular 

concreta ou potencial, ou que é descrita em função dessa lesão” (DGS, 2008, p.6).  

 Também a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) descreve 
o conceito como: 

“uma perceção comprometida: aumento de sensação corporal desconfortável, 
referência subjetiva de sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus 
muscular, comportamento de autoproteção, limitação do foco de atenção, alteração 
da perceção do tempo, fuga do contacto social, processo de pensamento 
comprometido, comportamento de distração, inquietação e perda de apetite” 
(Ordem do Enfermeiros [OE], 2016: 47). 

 Esta descrição espelha as alterações físicas e comportamentais de como a presença de 

dor pode afetar a pessoa, neste caso a criança, na sua globalidade (DGS, 2008). Salientando 

ainda, a interferência e perturbação que a experiência de dor tem na qualidade de vida da pessoa, 

pelo que o seu controlo deve ser um objetivo prioritário dos profissionais de saúde em geral, e 

dos enfermeiros, em particular (OE, 2008). 

 Deste modo, a 14 junho de 2003, a Direção-Geral de Saúde emitiu a Circular Normativa 

n.º 09/DGCG, que coloca a dor como parâmetro obrigatório a avaliar, tal como realizado para 

a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura corporal, 

equiparando-a ao 5º sinal vital e assumindo-a determinante numa prática clínica de excelência 

(DGS, 2003).  

 A multidimensionalidade subjacente à definição de dor advém da combinação de fatores 

biológicos, intrapessoais e interpessoais que intervêm e contribuem para a subjetividade da sua 

experiência, como os fatores afetivos, biológicos, cognitivos, comportamentais, culturais, 

sociais e sensoriais (OE, 2008).  No mesmo sentido, Batalha (2010) defende que o 

conhecimento da dor envolve seis dimensões: Fisiológica – que engloba os aspetos físicos, 

neurológicos e bioquímicos; Sensorial – que assenta na descrição da dor: a sua localização, 

intensidade e qualidade; Afetiva – relacionada com as respostas emocionais, como ansiedade, 

angústia, depressão, raiva, agitação, irritabilidade, sofrimento, medo e alívio; Cognitiva – 
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associada à “atribuição de um significado à dor”, como atitudes, convicções, tratamentos, 

estratégias de coping, conhecimentos sobre a dor,…; Comportamental - que envolve as 

manifestações comportamentais relacionadas com a dor, como a expressão facial, vocal, 

corporal, relação interpessoal, alterações do sono, entre outras; - Sociocultural – como os fatores 

ambientais, familiares, étnicos, culturais, espirituais, religiosos, sociais e contextuais (Batalha, 

2010). 

 Em contexto de pediatria, a identificação e avaliação da dor continua a ser um desafio 

para os profissionais de saúde e para os próprios pais/cuidadores (Hockenberry & Wilson, 

2015). Analisando, um adolescente consegue verbalizar e localizar a sua dor, assim como uma 

criança na fase de pré-escolar. Contudo, quando ainda não existe um desenvolvimento 

psicomotor que permita a sua verbalização, esta é, muitas vezes, transmitida pela alteração 

comportamental da criança (Batalha, 2010). Deste modo, a parceria com os pais é essencial 

para a identificação da dor, assim como para a aplicação de estratégias que a aliviem. No 

entanto, nem sempre os pais detêm de capacidades para interpretar as alterações do 

comportamento da criança, sendo necessário um ensino prévio para posteriormente saberem 

atuar (Hockenberry & Wilson, 2015).  

 A dor pode então ser dividida em dois tipos: dor aguda e dor crónica. A primeira, a dor 

aguda caracteriza-se por ser de surgimento súbito e duração transitória (até três meses), cuja 

localização é habitualmente bem identificada pela pessoa/criança. Os seus sinais clínicos são 

de origem simpática, revelando hiperatividade simpática, que se pode traduzir em aumento da 

tensão arterial, dilatação pupilar, diaforese e estimulação da secreção medular das supra-renais 

(Monahan et. al., 2010). São exemplos de dor aguda, distúrbios agudos, como traumatismos 

dos tecidos, queimaduras, inflamações, fraturas (Batalha, 2010).  

 Por outro lado, a dor crónica pode ter um início súbito ou um desenvolvimento insidioso, 

sendo de carácter prolongado, com uma duração variável superior a seis meses. A localização 

específica da dor pode-se apresentar particularmente difícil, atendendo à sensação difusa que 

frequentemente ocorre (Monahan et. al., 2010). Não obstante a variabilidade supracitada da dor 

crónica, diversos autores destacam que o seu alívio completo não é, normalmente, possível, ao 

invés da dor aguda que pode ser aliviada ou tratada (Monahan et. al., 2010).  
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 Pela sua difícil identificação, a dor no lactente, é muitas vezes desvalorizada, 

constituindo um risco para consequências a curto e longo prazo, daí a importância da sua 

avaliação, prevenção e tratamento. Nesta fase de desenvolvimento, o lactente já tem capacidade 

para reconhecer a dor e associá-la a determinados acontecimentos, originando ansiedade e stress 

(DGS, 2012a), manifestando-se por alterações no seu comportamento (Stadtlander, 2018). 

Estas alterações vão proporcionar ansiedade também para os pais (DGS, 2012b), que muitas 

vezes não conseguem compreender e interpretar os sinais que o bebé lhe dá. Originando assim 

um ciclo, em que os sentimentos de insegurança e medo dos progenitores originam também 

eles stress na criança, potenciando o aumento das expressões de dor (OE, 2013; Stadtlander, 

2018).  

 Por outro lado, tendo em conta o Modelo da Parceria de Cuidados, a presença dos pais, 

não deve ser considerada uma barreira para a prestação de cuidados, sendo na maioria das vezes 

considerada benéfica para a expressão da criança perante a dor, avaliação e gestão da mesma, 

uma vez que os cuidadores transmitir-lhe-ão confiança e conforto (Batalha, 2010). A presença 

dos pais é por isso considerada um elemento-chave para o planeamento e implementação de 

intervenções centradas na criança e família. Se por um lado, a presença de um pai ou mãe 

significativamente ansiosos pode causar aumento do stress no lactente, por outro, a sua 

separação pode também ela desencadear exacerbação do mesmo sentimento. Os pais e 

cuidadores são as pessoas que melhor conhecem o lactente e que melhor identificam as 

alterações físicas e comportamentais do mesmo (Batalha, 2010; OE, 2013). Desta forma, 

tomando como exemplo a realização de procedimentos dolorosos, os pais devem ser (se 

possível) previamente preparados antes da sua concretização, permitindo a sua participação nos 

cuidados, assim como o esclarecimento de dúvidas e receios (Shave, Ali, Scott & Hartling, 

2018) 

 De acordo com Bai, Harper, Penner, Swanson & Santacroce (2018), uma relação coesa 

entre a criança e o cuidador, durante um procedimento doloroso, pode diminuir 

significativamente a ansiedade vivida pela mesma, aumentando consequentemente a sua 

cooperação. Porém, nem sempre os pais/cuidadores conseguem gerir e controlar os seus receios, 

medos ou emoções, sendo por isso necessário incluí-los no cuidado à família, como um todo, e 

promover a sua capacitação e autonomia. Nesse sentido, o Enfermeiro EESIP deve transmitir 

segurança, explicar, encorajar e dar a conhecer a importância da sua parceria dos pais nos 
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cuidados, como um elemento-chave para a gestão do conforto, da dor, da ansiedade e do medo, 

na criança (Bai, Harper, Penner, Swanson & Santacroce, 2018).  

 Em suma, é essencial que os pais detenham conhecimentos e capacidades para 

identificar a presença de dor no seu filho, conheçam estratégias de alívio da dor, em meio 

hospitalar ou no domicílio, saibam quando se dirigir aos serviços de saúde e consigam gerir o 

seu desconforto, medo e ansiedade perante a criança. Para tal, é necessário capacitar os 

pais/cuidadores para a identificação e gestão da dor no lactente, através de ensinos, de 

explicação prévia aos pais e criança do procedimento a que esta será sujeita, encorajando à 

exposição de dúvidas, receios e promovendo a literacia em saúde. Concretizando consultas de 

saúde infantil e pediátrica em que os pais possam expressar as suas dúvidas, aprendam e 

apliquem os conhecimentos adquiridos. Podendo ainda ser utilizados folhetos, pósteres, vídeos 

educativos, entre outros (Batalha, 2010; OE, 2013; Shave et al., 2018). Aos pais/cuidadores 

devem ser transmitidas as principais alterações comportamentais associadas à dor no lactente, 

nomeadamente as que correspondem a uma dor exacerbada, e saber como atuar perante esta 

problemática. Devem ser ainda instruídos acerca dos fatores que potenciam o desconforto do 

bebé e incentivados a evitá-los (OE, 2013).  

 

1.2.1 Avaliação da dor: Instrumentos de Avaliação da Dor na Criança  

 Na avaliação de enfermagem, o enfermeiro planeia e implementa intervenções de 

enfermagem, desenvolvendo um plano de cuidados personalizado, tendo em contas as 

necessidades alteradas. Uma avaliação completa da dor, engloba a sua identificação, 

localização e quantificação. Desta forma, para uma boa caracterização da dor, é fundamental 

obter as seguintes informações: evolução da dor, isto é, a sua duração (quando se iniciou, 

contínua, intermitente, episódica) e o seu padrão (imprecisa, dilacerante, intensa, cortante ou 

pressionante), localização e irradiação da dor, causa (posição, respiração profunda, palpação), 

qualidade (descrição livre por parte da pessoa, sendo usual a utilização de palavras como facada, 

formigueiro, moedeira, queimadura), fatores de alívio e exacerbação, intensidade (medida 

através de instrumentos de avaliação próprios) e sinais e sintomas associados, como náuseas, 

ansiedade, sudorese ou palidez (OE, 2008).  
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 No entanto, a avaliação da dor no lactente, como foi já anteriormente referido, é 

sobretudo realizada através da identificação das alterações comportamentais (como choro, 

gemido, grito), uma vez que não conseguem exprimir verbalmente o que sentem. Por outro 

lado, as crianças na fase pré-escolar, escolar e adolescência já possuem um desenvolvimento 

cognitivo que lhe permite identificar a dor e a sua localização (Batalha, 2010; OE, 2013). Deste 

modo, e pela dificuldade acrescida da sua avaliação, torna-se importante utilizar instrumentos 

de avaliação da dor adequados a cada faixa etária, estadio de desenvolvimento cognitivo, 

situação clínica ou antecedentes de saúde, que permitam ao profissional de saúde perceber se a 

criança tem dor, qual a sua intensidade, quais os fatores alívio e exacerbação, sinais e sintomas 

(Batalha, 2010; Batalha et. al., 2014). 

 Nesse sentido, surgem escalas de avaliação da dor como por exemplo: EDIN (Échelle 

de Douleur et d’Inconfort du Nouveau‐Né), de referência para Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatais; NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) para prematuros e recém‐nascidos de termo; PIPP 

(Premature Infant Pain Profile), para a avaliação da dor em procedimentos em recém-nascidos; 

N‐PASS (Neonatal Pain, Agitation & Sedation Scale), para recém‐nascidos em ventilação 

assistida; FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), menores de 4 anos ou crianças 

sem capacidade para verbalizar; Escala de faces de Wong‐Baker, a partir dos 4 anos; Escala 

numérica, a partir dos 6 anos; Escala Analógica (DGS, 2010). No que refere ao presente 

relatório, neste capítulo serão abordadas apenas as escalas associadas à avaliação da dor no 

lactente.  

 A Escala de NIPS (Imagem 1), é utilizada em recém-nascidos, sendo composta por seis 

indicadores, que avaliam: a expressão facial, o choro, os movimentos respiratórios, os 

movimentos das pernas e braços e estado de vigília. O indicador choro é medido de zero a dois 

pontos, enquanto os restantes indicadores são medidos de zero a um ponto. O total de pontos 

somados pode variar de zero a sete pontos, sendo aplicadas intervenções de alívio da dor a partir 

de dois ou quatro pontos (Batalha, 2010).  
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Imagem 1: Escala de Avaliação da dor de NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) (Batalha, 2010, p.34) 

 A Escala de Avaliação de FLACC (Imagem 2) é uma escala comportamental, utilizada 

para lactentes a partir dos 2 meses de idade e crianças com atraso cognitivo. É constituída por 

cinco indicadores que avaliam a expressão facial, o movimento das pernas, atividade, choro e 

a consolabilidade de zero a dois pontos. A medição total da dor pode variar entre os zero e dez 

pontos (Batalha, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Escala de avaliação de dor de FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) (Batalha, 2010, p.44) 
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 A Escala de Avaliação PIPP (Imagem 3) tem por base uma avaliação multidimensional 

da dor, com avaliação das alterações comportamentais, fisiológicas e contextuais. Esta escala 

tem em consideração a idade gestacional do recém-nascido influenciando diretamente a 

pontuação total da mesma. A pontuação pode ir até aos 21 pontos, correspondendo a uma dor 

intensa. Valores totais de 0 a 6 correspondem a uma dor mínima ou sem dor, por outro lado 

valores totais superiores a 12, significam uma dor moderada a intensa. Comparando esta escala 

às anteriores, esta é considerada a menos utilizada em contexto, uma vez que se verifica uma 

maior complexidade na sua interpretação, sendo a sua utilização menos prática e intuitiva 

(Hockenberry & Wilson, 2015). 

 

Imagem 3: Escala de avaliação de dor de PIPP (Premature Infant Pain Profile) (Hockenberry & Wilson, 2015 p.246) 

 Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2008), o reconhecimento da pessoa como o melhor 

avaliador da sua dor e a relevância do autorrelato como fonte de informação da presença de dor, 

sempre que a pessoa apresente capacidade de comunicação e funções cognitivas mantidas, são 

duas das recomendações para uma boa prática de prestação de cuidados. Nesse sentido, se a 

criança já possuir idade/desenvolvimento cognitivo que lhe permita a identificação da dor, é 

realizada uma autoavaliação, caso contrário, como é o caso do lactente é utilizado um método 

de heteroavaliação (OE, 2008).  
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 Perante a análise das escalas acima referidas pode dizer-se que para uma avaliação 

precisa seria necessário que os pais soubessem todas as alterações (físicas e comportamentais) 

que a dor pode desencadear numa criança incapaz de a verbalizar. Contudo, como tal não é 

possível, as intervenções e ensinos de enfermagem deverão centrar-se nos sinais mais comuns 

e fáceis de detetar. Assim, será importante capacitar os pais/cuidadores a identificar alterações 

como irritabilidade, alterações da postura (tensão e rigidez muscular do tronco, membros 

superiores e inferiores), alteração da expressão facial (músculos da face mais tensos), choro 

intenso e contínuo, agitação constante e dificuldade em se acalmar (Stadtlander, 2018). 

 Já no contexto de enfermagem, é possível avaliar também os sinais vitais do lactente, 

assumindo que o aumento da tensão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, 

sudorese palmar e palidez cutânea significam presença de dor (Batalha, 2010). A importância 

do ensino aos pais, com o intuído de os tranquilizar perante uma situação de dor no lactente, é 

considerada fundamental para a prestação de cuidados de enfermagem à criança e família. 

Considerando que os pais/cuidadores são os melhores e principais parceiros no cuidado à 

criança, estes devem ser detentores de capacidades e conhecimentos que os incluam nos 

cuidados, promovendo a participação nos mesmos. Para a identificação da dor no lactente a 

entrevista deve ser dirigida aos pais, no sentido de perceber quais as alterações comportamentais 

mais evidentes no bebé, em relação ao seu padrão habitual, o início da dor, quais os fatores que 

a exacerbam e quais os que acalmam o lactente (OE, 2013).  

 

1.2.2 Estratégias para alívio da dor  

 As estratégias de alívio da dor podem ser realizadas com recurso a tratamento 

farmacológico ou tratamento não-farmacológico, dependendo da intensidade da dor.  

 As estratégias farmacológicas para o alívio da dor na criança têm como base a 

intensidade da dor, a fisiopatologia associada e o desenvolvimento da criança, como o peso, as 

diferenças no metabolismo, na distribuição e na filtração dos fármacos (Batalha, 2010). De 

acordo com a OMS, o tratamento farmacológico na criança classifica-se em três dessa graus: 

Degrau I – Analgésicos não opióides, como o ácido acetilsalicílico, o paracetamol (o mais 
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utilizado em pediatria), e os anti-inflamatórios não-esteróides (AINE’s). Estes fármacos estão 

associados sobretudo à dor ligeira a moderada; Degrau II – Analgésicos Opióides Fracos, como 

por exemplo, a codeína, tramadol, buprenorfina, e a oxicodona, estando associados a dor 

moderada a intensa; Degrau III – Analgésicos Opióides Fortes, como por exemplo, a morfina, 

o fentanil e a hidromorfona, está indicado para dor intensa a muito intensa. Os fármacos 

opióides são mais utilizados na dor moderada a muito intensa, como a dor pós-operatória, 

oncológica, visceral e tegumentar. (Batalha, 2010). Importa ainda referir que os anestésicos 

locais são de enorme importância e preferência nos serviços de pediatria e urgência pediátrica. 

Exemplo disso é a lidocaína, na sua maioria utilizada sob a fórmula de creme EMLA (composto 

por lidocaína e prilocaína). Este creme é aplicado cerca de 60 minutos antes de procedimentos 

dolorosos (como a punção venosa). Outro exemplo de anestésico local, é o spray frio (composto 

por cloreto de etilo) e é usado para procedimentos de curta duração, como administração 

intramuscular e vacinação (Batalha, 2010; Hockenberry & Wilson, 2015).  

 O tratamento não farmacológico tem como objetivo aliviar o desconforto e intervir na 

melhoria do bem-estar da criança, neste caso o lactente, não exercendo qualquer ação sobre o 

processo patológico associado ao quadro de dor experienciada (Monahan et. al., 2010). No 

mesmo sentido, com vista à minimização ou eliminação da dor, o enfermeiro deve procurar 

conhecer as crenças culturais e/ou religiosas da criança e família, de forma a implementar um 

plano de cuidados personalizado e individualizado, visando o controlo da sensação dolorosa e 

adequação das diferentes técnicas existente.  

 Técnicas como aplicação de quente ou frio, relaxamento, massagem, estimulação 

elétrica transcutânea ou terapias energéticas (como o REIKI), são exemplos da diversidade de 

metodologias a que o enfermeiro pode recorrer para um tratamento eficaz da dor (Adams, 

Holland & Botswick, 2009). Contudo, a utilização simultânea de técnicas farmacológicas e não 

farmacológicas surge como mais eficaz na diminuição da perceção e sensação de dor, 

possibilitando ainda a redução da quantidade de fármacos necessária (Adams, Holland & 

Botswick, 2009).  

 De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2013), as estratégias não-farmacológicas 

organizam-se em: comportamentais, cognitivas, cognitivo-comportamentais, físicas ou 

periféricas, suporte emocional e ambientais. As estratégias comportamentais relacionam-se 
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com o ensino de comportamentos que promovam o alívio da dor. Exemplo deste tipo de 

intervenções é o relaxamento, o reforço positivo e a dessensibilização. O relaxamento consiste 

na preparação da criança para a situação desagradável, como um procedimento doloroso. Tem 

como objetivo controlar a ansiedade e o medo, desencadeando diminuição da tensão muscular. 

Para tal é necessário promover a consciencialização dos músculos relaxados e contraídos 

através de uma respiração profunda e controlada (exercícios de respiração diafragmática) (OE, 

2013).  

 Por outro lado, numa criança mais pequena, ou portadora de défice cognitivo podem 

utilizar-se estratégias de distração como jogos, por exemplo fazer bolas de sabão. A brincadeira 

terapêutica, contribui também positivamente para o estabelecimento de uma relação de ajuda e 

comunicação terapêutica entre a criança e o enfermeiro, uma vez que é um método facilitador 

para a expressão dos sentimentos de medos, desejos e experiências vividas por parte da criança 

(Batalha, 2010; OE, 2013).  

 No reforço positivo, a criança é elogiada/recompensada após o acontecimento doloroso, 

quando mobilizou estratégias positivas de alívio da dor. Ou seja, existe uma transformação do 

significado da dor para um desafio (Batalha, 2010).  

 Por último, na dessensibilização o enfermeiro ensina estratégias de coping à criança, 

enquanto é exposta gradualmente aos seus medos (Batalha, 2010).  

 As estratégias cognitivas assentam na utilização de métodos mentais para lidar com a 

dor, como por exemplo: a informação preparatória, a mudança de memória, o autorrelato 

positivo e a paragem de pensamento. A informação preparatória é sem dúvida a mais utilizada 

em meio hospitalar, sobretudo, na Unidade de Urgência Pediátrica e Serviço de Internamento 

Pediátrico. Esta estratégia tem em conta o Direito à Informação tant,o da parte dos pais, como 

da criança, a quem é explicado o procedimento utilizando métodos de brincadeira, passear, 

desenhar, visualizar e manusear equipamento, esclarecer dúvidas, entre outros (Batalha, 2010). 

 As estratégias cognitivo-comportamentais mobilizam as estratégias cognitivas e 

comportamentais, para que a criança perceba a existência de uma ligação entre pensamentos, 

sentimentos e comportamentos desencadeados pela dor, sendo por isso mais utilizadas com 
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adolescentes. São exemplos a distração, a modelagem e ensaio e a imaginação guiada. A 

distração tem como objetivo a descentralização do foco da dor, com estratégias de distração, 

como musicoterapia, brincadeira, entre outros. Contudo, só deverão ser utilizadas em 

procedimentos de curta duração (60 minutos) ou num período de espera para a atuação de um 

fármaco analgésico. A modelagem e ensaio têm por base a explicação do procedimento à 

criança e pais através de bonecos ou filmes, assim como o aconselhamento de mecanismos de 

coping para o alívio da dor. A imaginação guiada/orientada é um modo de relaxamento, pela 

utilização de estratégias de coping, como a música, a imaginação de um lugar agradável, 

pensamentos positivos, histórias, entre outras (Batalha, 2010; OE, 2013).  

 Os métodos físicos vão promover o alívio da dor, pela diminuição da tensão muscular e 

da reação inflamatória. São exemplos: a estimulação elétrica nervosa trânscutanea, em que são 

transmitidos estímulos elétricos na pele; a aplicação de calor/frio; massagem, podendo ser 

realizada no local da dor ou não (auxiliando apenas no relaxamento corporal); e ainda os 

posicionamentos (Batalha, 2010; OE, 2013).  

 O suporte emocional está relacionado com a presença dos pais (por serem um aspeto 

facilitador na comunicação com a criança), o toque e o conforto (embalar, envolver o recém-

nascido em roupa, acariciar, pegar ao colo, utilização de sacarose, amamentar, falar, brincar, 

entre outros) (Batalha, 2010). Por último, as estratégias ambientais, assentam na alteração de 

fatores como a luminosidade (como redução da incidência da luz sobre o recém-nascido), o 

ruído, a temperatura e a decoração, de modo a desenvolver um ambiente de bem-estar para a 

criança e família (Batalha, 2010; OE, 2013).  

 Para além das estratégias acima apresentadas para as diferentes faixas etárias, existem 

ainda outros métodos simples e fáceis de aplicar no lactente, seja em contexto hospitalar, de 

cuidados de saúde primários ou no domicílio, como a amamentação, o método canguru, a 

sucção não-nutritiva, a contenção com lençol, a administração de glicose a 30%, a massagem, 

o colo, o embalar e estimulação multissensorial (DGS, 2012a; Stadtlander, 2018). 

 No mesmo sentido, em 2012, surge a norma “orientações técnicas sobre o controlo da 

dor nos recém-nascidos” emitida pela Direcção-Geral de Saúde (DGS). Esta apresenta como 

medidas não-farmacológicas a amamentação, o método canguru, a sucção não-nutritiva, a 
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contenção com lençol ou contenção manual e a administração oral de glicose a 30% (disponível 

em ampolas) ou sacarose a 24% (preparada na farmácia hospitalar). Estas estratégias 

consideradas de baixo custo, são de fácil aplicação e apresentam uma resposta positiva na 

prevenção e gestão da dor na realização de procedimentos dolorosos, devendo por isso ser a 

primeira linha de atuação (DGS, 2012a). 

  O método canguru, é um método não invasivo, que resulta na redução da frequência 

cardíaca do recém-nascido (RN), consiste em segurar o lactente, em contacto pele-a-pele com 

a mãe, pai ou cuidador principal (Batalha, 2010; Stadtlander, 2018). A sucção não-nutritiva 

consiste na utilização de chupeta, com recurso ou não à glucose ou sacarose. A amamentação, 

promove o conforto, pelo contacto e olfato, para a realização de um procedimento doloroso 

deve ser aplicada antes, durante alguns minutos e após o fim do mesmo (DGS, 2012). A 

contenção com recurso a lençol ou cobertor, consiste em envolver o RN no lençol, fletindo os 

membros e tronco, as mãos devem ficar livres para favorecer a sucção e autocontrolo, 

promovendo assim a autorregulação (OE, 2012). Também a massagem tem efeitos positivos, 

tendo por base a realização de movimentos rítmicos e suaves, com leves compressões em 

determinadas áreas. Por último, a estimulação multissensorial, envolve a utilização em 

simultâneo das diversas técnicas já descritas, como voz da mãe, o contacto visual, o perfume 

da mãe e a massagem (DGS, 2012a; Stadtlander, 2018).  

 A participação e a colaboração dos pais são fundamentais para o desenvolvimento da 

criança e das competências parentais, promovendo igualmente uma parentalidade saudável 

(DGS, 2012a). De notar que as intervenções não-farmacológicas são eficazes para o alívio de 

uma dor ligeira, contudo perante situações e procedimentos que originem uma dor moderada a 

severa devem ser associadas medidas farmacológicas (Batalha, 2010, DGS, 2012a).  

 Em suma, a importância das técnicas complementares no alívio da dor é evidente 

quando se observa a dor como algo que possui uma componente fisiológica e uma componente 

psicológica (Batalha, 2010). Contudo, este tipo de intervenções apenas irá surtir efeito numa 

dor ligeira. Caso se verifique uma dor moderada a intensa, estas estratégias deverão ser 

utilizadas em concomitância com tratamento farmacológico (Batalha et. al., 2014).  

 



 
 

 
set-22 | Página 30 

 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

1.3.  O Enfermeiro EESIP e a Dor na Criança  

 A temática da dor na criança é algo que é transversal aos cuidados à criança e jovem ao 

longo do seu desenvolvimento e crescimento. A dor no lactente é, no entanto, um acontecimento 

que desencadeia sentimentos de stress e ansiedade nos pais, devido à complexidade da sua 

identificação. Importa relembrar que os recém-nascidos não possuem aptidões cognitivas para 

verbalizar ou identificar a sua dor, no entanto detêm de capacidades para memorizá-la, 

potenciando consequências no seu desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Por isso, a 

avaliação, a gestão e prevenção da dor devem ser uma prioridade nos diversos contextos que 

incluem cuidados ao recém-nascido de pré-termo ou termo (Batalha, 2010; DGS 2012ª; Hills, 

et al., 2020). 

 Por tudo isto, considera-se que esta temática está inerente às Competências Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (EEESIP), publicado 

em Diário da República em 2018 (OE, 2018). A avaliação da dor em pediatria exige do 

enfermeiro EESIP a capacidade de identificação e diagnóstico, através da mobilização de 

conhecimentos previamente adquiridos. Cabe ao EEESIP orientar para o bem-estar da criança, 

neste caso concreto, desenvolver e aplicar estratégias de gestão e alívio da dor, sejam elas 

farmacológicas ou não-farmacológicas, como apresenta o número 2 do presente documento. O 

EEESIP deve ainda promover a autonomia dos pais/cuidadores da criança, através do seu ensino 

e capacitação, orientando para: comportamentos que potenciem a saúde e bem-estar da criança 

e família, o desenvolvimento saudável da criança desde o nascimento à adolescência, e 

condições para o desenvolvimento positivo da parentalidade (OE, 2018).  

 A dor, considerada uma experiência única e individual, desencadeia determinadas 

alterações físicas, comportamentais, relacionais e fisiológicas no recém-nascido, pelo que a 

determinação das estratégias a adotar para o alívio da dor devem ter em conta uma visão 

holística da criança e família. Deste modo, cabe ao EEESIP saber identificar as necessidades 

apresentadas pelo recém-nascido, criança e família, valorizando e aplicando estratégias para a 

sua resolução ou melhoria. A forma como é gerida e tratada a dor influencia o processo de 

desenvolvimento da criança, desde o nascimento à adolescência, pelo que é algo fundamental 

na prestação de cuidados em pediatria (DGS, 2008; OE, 2013; OE, 2018). 
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 De acordo com Batalha, a presença dos pais na realização de um procedimento doloroso 

desencadeia emoções e sentimentos que serão facilmente identificados pela criança. Nesse 

sentido, a atitude e comportamento da criança perante o evento doloroso está significativamente 

relacionado com a autogestão do stress psicológico dos pais. A presença dos pais transmite 

confiança, segurança e conforto, sendo por isso considerada benéfica para a expressão, 

avaliação e gestão da dor na criança. A presença dos pais é por isso considerada um elemento-

chave para todo o cuidado à criança, sendo essenciais para o planeamento e implementação de 

intervenções centradas na criança e família, não devendo ser excluídos do processo de 

enfermagem. Devem também eles ser incluídos nos cuidados à criança, promovendo a sua 

capacitação, autonomia e parentalidade positiva (Batalha, 2010). 

 O Enfermeiro/a EESIP deve enaltecer a importância da participação dos pais/cuidadores 

na gestão e avaliação da dor no lactente. Deve incluí-los na realização de procedimentos e 

cuidados de enfermagem, assim como, ensinar sobre dor em contexto de domicílio. Este 

acompanhamento e ensinos permitirão a redução do stress e ansiedade dos pais perante uma 

situação aguda, resultando num sentimento de conforto e segurança por parte do lactente (OE, 

2013; Stadtlander, 2018).  

 Deste modo, assim como refere o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (2013), 

a capacitação dos progenitores e cuidadores torna-se fulcral para o desenvolvimento saudável 

do RN, criança e jovem, assim como para o desenvolvimento de uma parentalidade positiva 

(DGS, 2013). Cabe ao Enfermeiro EESIP identificar as necessidades da criança e família, 

valorizando-as e aplicando estratégias para a sua resolução ou melhoria. A forma como é gerida 

a dor e o stress influencia o processo de desenvolvimento da criança, pelo que deve ser 

considerado na prestação de cuidados em pediatria. No mesmo sentido, a visão holística da 

díade criança-cuidador deve ser privilegiada e implementada adaptando as intervenções às 

características e necessidades da família (Batalha, 2010; OE, 2008; OE, 2013; Shave, Ali, Scott, 

Hartling, 2018) 
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1.4.  Modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey 

 Por tudo o que foi anteriormente referido, a presença dos pais/cuidadores é considerada 

um aspeto positivo e saudável para a criança. A participação dos pais nos cuidados à 

criança/jovem desencadeia sentimentos de conforto e segurança, resultando na redução do nível 

de ansiedade de ambos perante o procedimento. Da mesma forma que o comportamento dos 

pais, principalmente o não-verbal tem influência no comportamento e cooperação da criança 

aos cuidados médicos e de enfermagem (Bai, Harper, Penner, Swanson & Santacroce, 2017). 

 Também a Ordem dos Enfermeiros, enaltece a importância do ensino aos pais, com o 

intuído de os tranquilizar perante uma situação de dor na criança, sendo a participação dos pais 

considerada fundamental para a prestação de cuidados de enfermagem à criança e família. 

Considerando que os pais/cuidadores são os melhores e principais parceiros no cuidado à 

criança, estes devem ser detentores de capacidades e conhecimentos que os incluam nos 

cuidados, promovendo a participação nos mesmos. (OE, 2013). 

 Desta parceria entre o enfermeiro e os pais/cuidadores, no cuidado à criança, emerge o 

Modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey. Modelo teórico que surge em meados dos 

anos 80, defendido pela Enfermeira neozelandesa Anne Casey. Este assenta num cuidar 

holístico dirigido à criança e família como um todo. Inclui os pais nos cuidados prestados à 

criança, capacitando-os para uma maior autonomia e colaboração com os enfermeiros e restante 

equipa multidisciplinar (Casey, 1993). O Modelo da Parceria de Cuidados 
 “considera que os pais são os melhores prestadores de cuidados aos seus filhos e 
que os Enfermeiros desenvolvem todo o planeamento de cuidados promovendo o 
envolvimento negociado dos pais no processo de cuidar (respeitando a fase de 
impacto do processo saúde/doença em que os pais se encontram) otimizando os seus 
conhecimentos e capacidades para o desenvolvimento do seu papel parental”. (OE, 
2012, p.3).  

 Os pais são por isso considerados o elemento-chave nos cuidados à criança, pois a sua 

parceria irá permitir uma maior adaptação da criança à sua situação de doença, transmitindo-

lhe segurança, confiança e conforto (Bai et al, 2018).  

 Deste modo, é fundamental a sua inclusão no cuidado holístico da criança e família, 

tendo em conta todas as suas necessidades, dúvidas, medos e receios. Também os cuidadores 
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precisam de ser cuidados, além dos ensinos subjacentes ao cuidado da criança, estes necessitam 

de empatia, compreensão, confiança, segurança e de serem escutados (Ramos & Barbieri- 

Figueiredo, 2020; Bai et al., 2018).  

 Neste sentido, é da competência do enfermeiro realizar uma escuta ativa, providenciar 

uma relação de ajuda, que reduza o sentimento de stress, ansiedade e medo vivido pelos pais. 

Deve ser permitida e incentivada a exposição de dúvidas e receios, pois os pais precisam 

também eles de se adaptar à situação de doença. Desta forma, todos os ensinos realizados serão 

mais eficazes e a sua capacitação mais eficiente (Ramos & Barbieri- Figueiredo, 2020). 

 Segundo o presente Modelo, os pais/cuidadores principais assumem a realização dos 

cuidados familiares. A criança devido à sua situação clínica, estadio de desenvolvimento ou 

capacidade físico-cognitiva poderá ser incapaz de concretizar as suas necessidades básicas, pelo 

que necessitará sempre de ajuda de outrem. No entanto, estes cuidados podem ainda ser 

realizados pelo enfermeiro na ausência ou incapacidade do cuidador (Ramos & Barbieri- 

Figueiredo, 2020).  

 Por outro lado, o enfermeiro realiza cuidados de enfermagem, tendo em consideração 

as necessidades da criança e família. Contudo, estes cuidados podem ser ainda realizados pela 

família desde que exista ensino, apoio e supervisão dos mesmos, por parte da equipa de 

enfermagem, orientando para a capacitação dos cuidadores (Ramos & Barbieri- Figueiredo, 

2020).  

 Os cuidados sejam eles familiares ou de enfermagem deverão ser explicados, 

devidamente compreendidos e validados pelos pais, e negociados sempre que possível. A 

prestação de cuidados de enfermagem deve ser flexível e permitir aos pais a informação 

necessária para uma tomada de posição esclarecida no que refere à realização de procedimentos 

ou outros cuidados. A preocupação major do enfermeiro, seja de cuidados gerais ou EEESIP, 

será ir ao encontro das necessidades e desejos da criança e família, procurando responder e 

satisfazer os mesmos (Ferreira & Costa, 2004; Ramos & Barbieri- Figueiredo, 2020). 
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 Os contextos devem proporcionar um ambiente acolhedor, que transmita segurança, 

calma e conforto para a criança e pais, facilitando o desenvolvimento da relação de ajuda e 

comunicação terapêutica (Ferreira & Costa, 2004; Ramos & Barbieri- Figueiredo, 2020).  

 A relação entre o entre enfermeiro e família, deve por isso ser valorizada e aplicada em 

todos os contextos de pediatria. Pez embora, existam ainda contextos, sobretudo em meio 

hospitalar, que desvalorizam a parceria de cuidados, enfermeiro/cuidador (Ferreira & Costa, 

2004).  

 No mesmo sentido, a gestão e avaliação da dor são exemplos do benefício e 

aplicabilidade deste modelo teórico, pois, no que refere ao lactente, este é incapaz de verbalizar 

a sua dor, sendo necessário recorrer a escalas de heteroavaliação da dor. Contudo, os pais são 

quem melhor conhece a criança, pelo que deterão mais facilmente alterações físicas e 

comportamentais no lactente, permitindo uma heteroavaliação da dor mais clara. Também a 

gestão e controlo da dor será mais eficaz se existir parceria e capacitação dos pais, uma vez que 

a criança sentir-se-á num ambiente mais seguro, junto dos seus cuidadores habituais (Batalha, 

2010).  

 Em suma, este modelo mostra-se um modelo orientador imprescindível no cuidado ao 

lactente, nomeadamente no que refere à temática avaliação e gestão da dor. Os pais/cuidadores 

principais são as pessoas que: melhor conhecem os medos e receios da criança; identificam 

alterações físicas e comportamentais compatíveis com a presença de dor; e transmitem 

segurança e conforto ao lactente. São por isso, na sua maioria, os melhores parceiros no cuidado 

à criança. Como tal, devem ser desenvolvidas estratégias que permitam aos pais a sua 

participação ativa nos cuidados, através do ensino, da exposição e esclarecimento de dúvidas e 

da literacia em saúde (Bai, et al., 2017; OE, 2013; Shave et al., 2018). 
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2. METODOLOGIA DE PROJETO 

 Neste capítulo serão apresentadas as atividades desenvolvidas e implementadas ao 

longo dos Estágio I e Estágio Final, que permitiram a concretização do projeto de intervenção 

na área da Dor na Criança. Este projeto integra uma linha de investigação que tem como 

objetivo a aquisição de competências de EEESIP e de Mestre. 

 Para a sua realização foi utilizada a Metodologia de Projeto, que tem por base a 

resolução de problemas previamente identificados, promovendo a aquisição de capacidades e 

competências de carácter pessoal e individual, recorrendo-se à elaboração e execução de 

projetos adaptados a uma situação real. A metodologia é então suportada pela relação entre o 

conhecimento teórico e a sua aplicabilidade, ou seja, a ligação entre a teoria e a prática (Ferrito, 

Nunes, & Ruivo, 2010). 

 O presente projeto insere-se na área dos Cuidados de Saúde, sendo por isso delineadas 

intervenções cujo objetivo principal é a resolução ou minimização do problema previamente 

identificado. Este tipo de metodologia pressupõe que as suas intervenções apresentem 

benefícios duradouros, sendo sujeitas a avaliações periódicas. (Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010).  

 Associando a metodologia de projeto à prática de Enfermagem, podemos dizer que esta 

última pressupõe a elaboração de um projeto que resulte na resolução de um problema 

previamente identificado pelos seus intervenientes. Para tal, estes recorrem a técnicas e 

procedimentos que vão auxiliar na previsão, orientação e preparação da resolução do problema 

(Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010).   

 Para o desenvolvimento do presente projeto de intervenção, foram abordadas as várias 

etapas da metodologia de projeto como: diagnóstico de situação; definição dos objetivos, 

Planeamento de atividades, meios e estratégias; Execução das atividades planeadas e a sua 

Avaliação; e por último, Divulgação dos resultados obtidos (Ferrito, Nunes, & Ruivo, 2010). 

 Numa primeira fase do projeto, a conceptualização da metodologia de projeto, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e em bases de dados acerca da temática, identificação, 

avaliação e gestão da dor no lactente (Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010).  
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 O diagnóstico da situação, designada a primeira etapa da metodologia de projeto, 

consiste na identificação de um problema e realização de análise descritiva do mesmo. Este 

processo deve ser dinâmico e contínuo, permitindo a sua constante atualização. Esta etapa 

pressupõe ainda a colheita de dados e informação, que deve ser objetiva e qualitativa (Ferrito, 

Nunes & Ruivo, 2010).  

 A definição de um problema marca o início do processo de investigação, e consequente 

desenvolvimento do projeto, por esse motivo este deve ser preciso, funcional, útil e pertinente 

para a teoria e prática de enfermagem. A identificação do problema é por isso indispensável 

para toda a etapa do diagnóstico da situação, sendo que nesta fase são esclarecidas e 

identificadas as hipóteses e as variáveis possíveis. Para o seu reconhecimento são utilizados 

instrumentos de diagnóstico, como o questionário, a entrevista e métodos de análise de situação 

(como a análise de SWOT, por exemplo) (Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010).   

 No presente projeto de intervenção o problema identificado foi a dificuldade na 

identificação e gestão da dor no lactente, por parte dos pais/cuidadores.  Para nos ajudar a 

formular o problema, foi aplicado um questionário, por nós criado, apresentado no apêndice I, 

assim como uma declaração de consentimento informado para cada cuidador (apêndice II). 

Numa primeira fase, devido à situação pandémica vivida no momento, houve dificuldade na 

realização do pedido de parecer do projeto à Comissão de Ética da ARS Alentejo, pelo que os 

primeiros questionários aplicados foram utilizados como questionários-teste. Posteriormente, 

recorrendo a este tipo de metodologia de projeto foi delineada uma proposta, que foi enviada 

ao Conselho de Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja e ao Conselho de Comissão 

de Ética do Hospital onde decorreram os estágios, juntamente com a declaração de aceitação 

do Orientador. Os respetivos pedidos foram sujeitos a uma análise detalhada por parte de ambas 

as Comissões, resultando da sua aprovação (anexo I e anexo II respetivamente). Após parecer 

positivo, foram aplicados questionários nos serviços de Urgência Pediátrica e Internamento 

Pediátrico do mesmo hospital.  

 Através dos questionários foi possível obter uma amostra de 29 cuidadores, sendo que 

25 são do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 
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 No que refere ao agregado familiar, apenas 2 participantes apresentavam uma família 

monoparental, constituída por 2 elementos, 23 testemunharam um agregado familiar composto 

por 3 pessoas, 3 confirmaram uma família constituída por 4 elementos e apenas 1 inquirido 

apresentava um agregado familiar com um número superior a 4 constituintes, tal como mostra 

o gráfico 2. 

 
 

 Quanto ao número de filhos, a maioria dos participantes revelou ter apenas um filho 

(n=23), 5 inquiridos afirmaram ter 2 filhos e apenas um cuidador divulgou ter 3 filhos. 
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 Relativamente à temática da avaliação e gestão da dor no lactente, a maioria dos 

cuidadores mostraram saber identificar o desconforto na criança. Dos inquiridos 22 afirmaram 

saber identificar quando o seu filho tem dor, mesmo quando este não é capaz de o verbalizar. 

Apenas 8 cuidadores afirmaram não conseguir identificar facilmente a presença de dor no seu 

filho. 

 

 Segundo Batalha (2010), a dor no recém-nascido é identificada por expressões faciais e 

físicas características, como o choro, grito, gemido, hipertonia, flexão dos membros, 

irritabilidade, agitação, que resultam também em alterações dos sinais vitais, como taquicardia, 
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polipneia e hipertensão arterial (Batalha, 2010). No mesmo sentido, surge a segunda pergunta 

do questionário, sobre quais as alterações comportamentais associadas à presença de dor no 

lactente. Como é possível observar no Gráfico 5, a maioria dos cuidadores respondeu o choro 

como principal sinal de desconforto (com 26 sinalizações), seguida de irritabilidade (n=20), 

agitação constante (n=19), rigidez do corpo (n=12) e por fim, corpo relaxado (n=2). Nesta 

pequena amostra podemos considerar que os cuidadores inquiridos estão despertos para as 

alterações comportamentais dos seus filhos aquando da experiência de dor. Assim, como 

referido em capítulos anteriores, os cuidadores são quem melhor conhece a criança, pelo que 

quando se apresentam despertos para alterações físicas e de expressões faciais na mesma, estão 

a promover o desenvolvimento saudável da criança e do processo de parentalidade. Ensinar 

sobre as alterações comportamentais no lactente perante a presença de dor deve ser uma 

realidade para a prática de enfermagem, nomeadamente no que confere ao Enfermeiro EESIP 

(Batalha, 2010, OE, 2015a) 

 

 No mesmo sentido, surge a terceira questão, relacionada com as estratégias de alívio da 

dor, cujos resultados estão apresentados no Gráfico 6. Analisando os dados, podemos 

considerar que os participantes conhecem sobretudo a massagem (n=24), as medidas 

analgésicas (n=21), seguindo-se a amamentação (n=21) e o embalar (n=20). Também o método 

canguru (n=10), a técnica da sucção não-nutritiva (n=10), o brincar (n=9), a contenção com 

recurso a manta (n=8) e o abraço terapêutico (n=7) foram identificados como técnicas de alívio 

da dor no lactente, contudo foram as opções menos selecionadas.  
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 Com os dados obtidos através desta pergunta podemos concluir que muitos pais ainda 

desconhecem algumas das estratégias não farmacológicas para a gestão da dor, como a 

contenção com recurso a manta, o abraço terapêutico, o método canguru e sucção não-nutritiva, 

orientando para a pertinência da temática do presente relatório. O alívio e gestão da dor devem 

ser enaltecidos na prática de enfermagem em saúde infantil, contudo também os pais devem 

estar despertos e conhecer medidas que podem facilmente aplicar de forma autónoma. A 

importância da inclusão dos pais nos cuidados deve ser uma realidade, promovendo a 

individualização dos cuidados não só à criança como também à família, orientando ensinos e 

validando os mesmos. Fornecer informação aos pais sobre quais as medidas que estes podem 

implementar durante um procedimento doloroso, como vacinação ou punção venosa periférica, 

pode ser um aspeto facilitador para a gestão de stress do próprio cuidador (Batalha, 2010; OE, 

2013, OE, 2015a). 

 

 A última questão, sobre qual o sentimento que surge nos pais/cuidadores quando a 

criança sente dor, a maioria responder sentir-se impotente (n=21), com aumento do sentimento 

de ansiedade (n=19), com irritabilidade associada ao desespero (n=11), apenas 2 participantes 

referiram sentir também dor, como mostra o gráfico 7. Dos 29 inquiridos, apenas 5 responderam 

manter-se calmos perante o desconforto da criança. Refletindo sobre o que foi referido no 

capítulo da contextualização teórica, é essencial capacitar e incentivar os pais e cuidadores para 

a participação nos cuidados à criança. É necessário ensinar e explicar os procedimentos à 

criança e aos cuidadores, permitindo a exposição de dúvidas, medos e receios, para isso podem 
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Gráfico 6: Estratégias de alívio da dor no lactente
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ser utilizados, pósteres, folhetos, vídeos, entre outras estratégias (Batalha, 2010; OE, 2013; 

Shave et al., 2018). De acordo com estudos realizados no Canadá e nos Estados Unidos da 

América, foi possível perceber que o nível de stress e ansiedade dos pais não interfere na 

intensidade da dor sentida pela criança, contudo influencia o comportamento e a colaboração 

da criança durante o procedimento doloroso. Pais mais ansiosos potenciam maiores níveis de 

stress na criança, aumentando a sua agitação psicomotora e a intensidade do choro (Bai et al., 

2017; Gennis, Riddell, O’Neill, Katz, Taddio, Garfield, Greenberg, 2018; Shave et al., 2018). 

Os estudos mencionados orientam, por isso, para a importância da preparação prévia dos pais 

antes da realização de um procedimento doloroso, sempre que possível (Shave et al, 2018).   No 

mesmo sentido, a presença dos pais transmite à criança a confiança, segurança e conforto, 

necessárias para facilitar a expressão, avaliação e gestão da dor na criança. Neste sentido, o 

foco dos cuidados não deve centrar-se apenas na criança, mas também nos cuidadores/família 

como um todo (Batalha, 2010).  

 

 Importa referir que as três últimas perguntas do questionário pressupõem a possibilidade 

de o inquirido escolher várias opções, não se cingindo apenas à seleção de uma única resposta. 

A segunda etapa deste processo consiste na definição dos objetivos, que orientam o 

investigador na conquista dos resultados esperados, estes podem ser denominados de gerais ou 

específicos, tendo em conta a sua complexidade, abrangência e precisão. Os primeiros, os 

objetivos gerais direcionam para as capacidades adquiridas pelo formando ao longo do seu 
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percurso formativo, referindo-se a aptidões mais vastas e complexas (Ferrito, Nunes & Ruivo, 

2010). Por outro lado, os objetivos específicos, devem ser claros, concisos, possíveis de realizar 

e mensurar tendo em conta a qualidade, quantidade e tempo. São, por isso, “indicadores de 

conhecimentos e aptidões que os formandos devem adquirir ao longo do seu processo 

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

 Deste modo, para o atual projeto foram definidos os seguintes objetivos: 

• Objetivo geral 1, capacitar pais e cuidadores para a identificação/avaliação da dor no 

lactente, que tem como objetivo específico: Ensinar os pais/cuidadores acerca das alterações 

comportamentais do lactente perante a dor.  

• Objetivo Geral 2: capacitar pais e cuidadores para a gestão da dor no lactente, apresenta 

como objetivo específico: Instruir sobre estratégias não farmacológicas para a gestão da dor na 

lactente e a sua aplicação.  

 No Planeamento são planeadas e descritas as atividades, bem como delineadas as 

estratégias e meios, que irão resultar na concretização dessas atividades e posteriormente dos 

objetivos já definidos. Nesta terceira fase são ainda identificados os recursos e técnicas de 

pesquisa, cujo intuito é delimitar a mesma, orientando-a para a área de investigação do projeto. 

No que refere aos meios, estes correspondem aos recursos (humanos, técnicos, materiais e 

financeiros) necessários para execução do projeto e que dependem do tipo de estudo. No 

planeamento é ainda organizado o cronograma, onde se definem as datas de início e de fim para 

a aplicação das atividades a desenvolver (Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010). 

 A etapa Execução corresponde à etapa onde são colocadas em prática as atividades 

definidas no planeamento, mobilizando os meios necessários e a procura de dados, informações 

e documentos que promovam a resolução do problema inicial (Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010).  

 Desta forma, ao longo dos Estágio I e Estágio Final, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica específica direcionada para a temática, indo ao encontro do diagnóstico de 

situação e dos objetivos anteriormente definidos, foi ainda concretizado um questionário que 

permitiu perceber quais as principais dificuldades sentidas pelos cuidadores na identificação da 
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dor no lactente. Posteriormente foram produzidos dois folhetos, um póster, uma scoping review, 

um artigo de revisão sistemática de literatura e normas de serviço sobre a temática. Todas as 

atividades foram realizadas tendo em conta a permissão dos serviços, sendo dirigidas aos 

pais/cuidadores e equipas de enfermagem. Salientam ainda a importância da realização dos 

procedimentos em parceria com os pais/cuidadores, junto dos mesmos e junto da equipa de 

enfermagem. Estas atividades contribuem para a disseminação de informação aos cuidadores, 

assim como às equipas de enfermagem para que esta parceria possa ser uma prática comum nos 

diversos serviços. 

 No primeiro contexto de estágio, na Unidade de Saúde Familiar, foi possível 

desenvolver um folheto informativo (apêndice III) para distribuir aos pais/cuidadores e um 

póster (apêndice IV) possível de afixar na sala de espera de vacinação infantil, uma vez que no 

local ainda não existia material informativo acerca da temática. O intuito destas atividades foi 

elucidar sobre as alterações físicas e comportamentais presentes num lactente durante a sua 

experiência de dor. Por ser algo complexo, por vezes os cuidadores não se encontram despertos 

para a temática, daí a importância para o seu esclarecimento (Batalha, 2010). No mesmo 

sentido, surgem as estratégias de alívio para a dor, farmacológicas ou não farmacológicas, 

algumas das quais os cuidadores podem aplicar de forma autónoma. No folheto são, por isso, 

apresentadas medidas não-farmacológicas para o alívio da dor no lactente, todas elas possíveis 

de aplicar pelo cuidador. O cartaz foi direcionado para o momento da vacinação da criança, 

onde são apresentadas estratégias facilmente aplicáveis no procedimento doloroso. 

 No que refere ao estágio final, este decorreu em três serviços pertencentes à mesma 

instituição hospitalar, durante o período em que o país se encontrava em confinamento, pelo 

que qualquer atividade que implicasse formação em grupo ou envolvimento de pessoas externas 

aos serviços não foi autorizada. Perante esta adversidade, foram desenhadas estratégias que 

fossem ao encontro dos objetivos esperados, respeitando as normas estabelecidas no hospital 

em questão. No contexto de urgência pediátrica foi possível realizar um guia de utilização de 

escalas de avaliação da dor na criança dos 0 aos 4 anos de idade (apêndice V). Este guia tem 

como objetivo auxiliar e orientar a equipa de enfermagem na heteroavaliação da dor na criança 

com idade inferior aos 4 anos de idade, uma vez que, no serviço eram utilizadas as escalas de 

autoavaliação da dor (escala numérica e escala de faces) independentemente da idade da 

criança. Estas últimas não sendo adequadas à avaliação da dor no lactente. Concomitantemente, 
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foram realizados cartões de apoio com as escalas de avaliação da dor e a explicação para a sua 

utilização, de fácil consulta e aplicação (apêndice V). Estes serão expostos na sala de triagem, 

Unidade de Internamento de Curta Duração e Unidade de Doentes Respiratórios. Contudo, 

sendo este projeto dirigido aos pais e cuidadores, o guia desperta ainda a equipa de enfermagem 

para a relevância da Parceria de Cuidados, promovendo a participação dos pais nos cuidados à 

criança e sobretudo na avaliação e gestão da dor. 

 No mesmo sentido, no serviço de Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, optámos 

por apresentar um folheto dirigido aos pais, para elucidar a identificação e presença de dor no 

lactente, assim como as estratégias possíveis de implementar (Apêndice VI). Foi também 

desenvolvido um artigo de Scoping review, intitulado “Dor em neonatologia: Estratégias não-

farmacológicas para o seu alívio”, presente no apêndice VIII, que teve como intuito estudar a 

eficácia das medidas não-farmacológicas em contexto de Neonatologia. Os diversos artigos 

analisados apresentaram concordância na eficácia da sua aplicação na prevenção e gestão da 

dor ligeira a moderada, ressalvando a necessidade de terapêutica farmacológica em situação de 

dor moderada a intensa. Esta atividade permite a disseminação de informação junto da equipa 

de enfermagem, validando a aplicação das técnicas utilizadas em contexto, tendo por base uma 

prática baseada na evidência. 

 No Serviço de Internamento de Pediatria foi realizada uma norma sobre avaliação e 

gestão da dor em pediatria (Apêndice VII), que integrará o processo de acreditação do serviço. 

Também esta norma promove a interação e a participação dos pais nos cuidados, nomeadamente 

na realização de procedimentos dolorosos. 

 A avaliação pode ser divida em duas fases, na primeira ocorre a avaliação intermédia e 

na segunda, a avaliação final. A avaliação intermédia acontece concomitantemente à fase da 

execução, assim como à avaliação do projeto e dos seus resultados. Já a avaliação final tem um 

papel fundamental na análise do produto final, pelo que deve ser global a todo o projeto. Esta 

etapa assenta sobretudo na recolha de dados que nos permitem melhorar a coerência entre o 

projeto e o problema, a eficiência na gestão dos recursos e meios, e a eficácia entre a ação e os 

resultados. Esta etapa deve, por isso, constituir um processo dinâmico, contínuo, objetivo e 

rigoroso, mas que reflete e analisa todo o projeto, permitindo comparar, rever e alterar objetivos 
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definidos e alcançados, meios e atividades inicialmente propostas (Ferrito, Nunes & Ruivo, 

2010).  

 Desta forma, podemos dizer que os objetivos inicialmente propostos não foram 

atingidos na sua plenitude. Devido à situação pandémica vivida aquando da realização dos 

estágios não foi possível validar e avaliar os ensinos realizados. Foi possível apenas realizar 

ensinos e instruir de forma individual, contudo não houve oportunidade para a sua reavaliação 

posterior. No entanto, foram desenvolvidas estratégias e atividades junto das equipas de 

enfermagem, que promovem a identificação, avaliação e gestão da dor no lactente, como por 

exemplo, o guia de utilização de escalas de avaliação da dor na criança dos 0 aos 4 anos de 

idade (Apêndice V) e a norma sobre avaliação e gestão da dor em pediatria (Apêndice VII). 

Estas alertam ainda para a importância da capacitação dos cuidadores acerca da temática, 

apresentando-se como suporte para a inclusão e ensino aos pais, no que refere à identificação e 

gestão da dor no lactente. São apresentadas intervenções de enfermagem possíveis de 

implementar nos diferentes contextos, que fomentam a participação dos pais nos cuidados, 

nomeadamente no avaliação e aplicação de estratégias de alívio da dor. Deste modo, são 

oferecidas condições para a continuidade do projeto por parte da equipa de enfermagem. Como 

referido ao longo deste relatório, a capacitação dos pais e cuidadores é essencial para a 

promoção de uma parentalidade positiva e saudável, sendo do dever do enfermeiro ensinar e 

instruir, com o intuito de atingir a maior autonomia possível (OE, 2015a). 

 Por último, a divulgação de resultados, assenta sobretudo na partilha dos dados obtidos, 

informando o público e fundamentando a pertinência ou não do projeto. A partilha pode 

acontecer em diferentes contextos, nomeadamente em congressos, seminários, reuniões, 

pósteres ou artigos científicos. Esta fase agrega todas as etapas da metodologia de projeto, 

descrevendo todo o caminho percorrido ao longo do tempo, até à resolução do problema. 

(Ferrito, Nunes & Ruivo, 2010). Assim, para divulgar dos resultados obtidos no projeto, 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores, foi 

realizado o presente relatório, que será posteriormente apresentado às diferentes equipas. Este 

analisa e descreve todo o processo desenvolvido na metodologia de projeto, sendo por isso 

considerado um instrumento fundamental para a realização do mesmo (Ferrito, Nunes & Ruivo, 

2010).  
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 No que concerne à área da saúde e em específico à área de enfermagem, esta etapa 

proporciona a melhoria na qualidade dos cuidados, podendo nortear para a realização e 

atualização de normas orientadoras, formações e protocolos de serviço. A sua elaboração e 

aplicação permite aos profissionais direcionar o seu exercício para cuidados de qualidade e 

excelência, tendo por base uma prática clínica baseada na evidência (Polkki, Korhonen, 

Laukkala, 2018, Ozawa, 2019, Hills, et al., 2020). 
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3. PERCURSO ACADÉMICO: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊN-

CIAS 

 Neste capítulo serão abordados todos os estágios realizados ao longo do percurso 

académico, englobando o estágio I, correspondente ao 2º semestre do 1ºano do Curso de Mestrado 

em ESIP, e o estágio final do 1º semestre do 2º ano. Tem como finalidade descrever sucintamente 

cada serviço que permitiu a realização de cada estágio, assim como analisar algumas das 

competências adquiridas em cada momento.  

 Desta forma, será realizada a análise do percurso de aprendizagens e atividades 

desenvolvidas ao longo dos estágios, culminando na aquisição e desenvolvimento de competências 

de Enfermeiro Especialista, competências de Mestre e competências em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica. Inicialmente, será caracterizado cada contexto de estágio de forma individual, 

seguido de uma reflexão crítica sobre as competências adquiridas, tendo em conta as experiências 

vividas. 

 De notar, que este percurso académico teve início ainda na fase teórica do Curso de 

Mestrado, através da aquisição de conhecimentos teóricos, que serviram de base para o 

desenvolvimento da componente prática. 

 Recorrendo à linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida” foi definida a 

temática que serviu de base para o desenvolvimento do projeto, tendo sido adaptada e desenvolvida 

em cada contexto, consoante as necessidades e condições exigidas pela situação pandémica vivida 

na altura. 

 

3.1 Estágio I – Cuidados de saúde primários 

O Estágio I, correspondente ao primeiro estágio realizado para a aquisição do grau de 

mestre e da atribuição do título de Especialista, decorreu em contexto de Cuidados de Saúde 

Primários (CSP), nomeadamente numa Unidade de Saúde Familiar (USF). Posto isto, importa 
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relembrar a relevância que estes contextos apresentam para o desenvolvimento da criança e 

família, assim como a sua colaboração no desenvolvimento de competências na área de EEESIP.  

Em Portugal, os CSP surgiram em meados dos anos 70, como Centros de Saúde, após a 

reforma do Sistema Saúde, em 1971. Contudo, apenas em 1979, após a conceção do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), foi possível os CSP terem uma cobertura a nível nacional (Branco & 

Ramos, 2001).  

Os primeiros Centros de Saúde tinham objetivos direcionados para área da saúde pública, 

desde a prevenção, à vigilância, vacinação, atividades relacionadas com o ambiente e com a 

sanidade. Estavam sobretudo direcionados para a prevenção e acompanhamento de utentes com 

doença crónica. Já em contexto de doença aguda eram associados aos postos clínicos dos Serviços 

Médico-Sociais, onde aconteciam, consultas médicas, visitas domiciliárias, tratamentos de 

enfermagem, contudo sem implementação de estratégias de prevenção ou vigilância (Branco & 

Ramos, 2001). 

Em 2005, ocorre a grande mudança dos CSP em Portugal, dando origem às Unidades de 

Saúde Familiar (USF) e às Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) (Biscaia & 

Heleno, 2017).  Em 2008, surgem os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), constituídos por 

diferentes unidades funcionais, entre elas, as USF, as UCSP, as Unidades de Saúde Pública, as 

Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados e as Unidades de Cuidados na Comunidade 

(Ministério da Saúde [MS], 2008).  Contudo, as USF apresentam uma visão distinta das restantes 

unidades funcionais, pois integram equipas multidisciplinares (como enfermeiros, médicos da 

Especialidade de Saúde Geral e Familiar e secretários clínicos); detém de autonomia técnica e 

organizacional (apresentando regulamento interno, coordenador de equipa, conselho técnico e 

conselho geral); define objetivos e metas a atingir, para alcançar melhores resultados e qualidade 

em saúde, sendo submetidos a posterior avaliação; garantem o atendimento, em dias úteis, aos 

utentes inscritos; e apresentam planos de desenvolvimento de competências e de formação das 

suas equipas (Branco & Ramos, 2001). 

Por tudo isto, atualmente, os cuidados de saúde primários são vistos como “o pilar central 

do sistema de saúde” (MS, 2008, p.1182), pois assentam na prevenção da doença, na vigilância, 

na promoção de saúde e no encaminhamento dos seus utentes. Os CSP são então fundamentais 
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para o desenvolvimento de toda a sociedade, no que refere à saúde e bem-estar dos cidadãos, 

focando a sua atenção nas necessidades da pessoa, enquanto ser individual, família e comunidade. 

No mesmo sentido, surge o artigo 25.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde é 

enunciado que “todas as pessoas têm direito a um nível de vida adequado à sua saúde e bem-estar 

próprios e da sua família, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços 

sociais necessários (...)” (WHO, 2021), e onde podemos destacar a importância dos CSP para 

população no seu geral (WHO, 2021).  

Nestes contextos, são por isso estudados e abordados os diferentes determinantes da saúde, 

cujo impacto pode ser significativo a nível da saúde física, social e mental, da criança, do jovem, 

do adulto e do idoso. Os CSP acompanham o ciclo de vida da pessoa, desde o nascimento ao fim 

de vida, através da prevenção de doença, da vigilância da saúde nas diferentes áreas (saúde 

materno-infantil, Patologias crónicas, etc.), da promoção de saúde (através de campanhas de 

sensibilização, consultas de planeamento, …), do encaminhamento (quando a equipa 

multidisciplinar não consegue satisfazer as necessidades da pessoa a seu cuidado na sua plenitude) 

e da capacitação da população (na otimização da sua saúde e bem-estar, e das pessoas a seu 

cuidado) (WHO, 2021). 

Assim como anteriormente referido, os CSP têm um papel fundamental na promoção de 

saúde e desenvolvimento da criança, desde o seu nascimento até à adolescência, contudo, esse 

papel não é desempenhado de forma individual e unilateral, uma vez que os cuidados deverão ser 

dirigidos à criança, família e comunidade. A comunidade escolar, a família, o domicílio, a 

comunidade onde se insere, o próprio Centro de Saúde, são focos de atenção que influenciam o 

desenvolvimento da criança (DGS, 2013). 

Por tudo isto, através da visão holística da criança, família e contexto, o papel do EEESIP 

no CSP torna-se determinante para alcançar uma melhoria em saúde. Recorrendo ao Programa 

Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ) o enfermeiro orienta as suas intervenções para 

planear, ensinar, observar, providenciar, executar, questionar, validar e encaminhar. O EEESIP irá 

ensinar pais e cuidadores em determinados cuidados (como por exemplo, no que refere à 

vacinação); observa os cuidados prestados, comportamentos e atitudes da criança/jovem e dos 

pais/cuidadores; providencia informação e ensinos; questiona sobre dúvidas e receios; valida toda 
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a informação fornecida; reavalia ensinos (em consultas posteriores) e encaminha a criança e 

família sempre que haja necessidade de cuidados mais diferenciados (DGS, 2013).  

 

3.1.1  Unidade de Saúde Familiar 

O primeiro estágio, denominado Estágio I, decorreu em contexto de Cuidados de Saúde 

Primários, nomeadamente numa Unidade de Saúde Familiar (USF) do distrito de Évora, tendo 

início a 2 de novembro de 2020 e término a 11 de dezembro de 2020. Teve por isso uma duração 

de 6 semanas, correspondentes a 216 horas de tempo de trabalho, das quais 162 horas foram tempo 

de contacto, sendo 144 horas de estágio e 6 horas de orientação tutorial. A este estágio corresponde 

um total de 8 European Credit Transfer System (ECTS). 

No que refere à USF, esta pertence à Administração Regional de Saúde do Alentejo e ao 

ACES Alentejo Central, integrando o Modelo A. A sua atividade teve início em setembro de 2011. 

O seu espaço físico encontra-se no mesmo edifício que a Unidade de Cuidados Continuados 

domiciliários. Este é composto por três gabinetes médicos, uma sala de espera de adultos, uma sala 

de espera destinada ao público infantil, uma sala de tratamentos, uma sala de vacinação, casa-de-

banho para utentes, casa-de-banho para funcionários, uma sala de sujos, uma sala de isolamento e 

um gabinete de enfermagem. Quanto aos recursos humanos disponíveis, a equipa é composta por 

cinco enfermeiros (apenas dois EEESIP), quatro médicos da especialidade de Saúde Geral e 

Familiar, um médico interno da especialidade de Saúde Geral e Familiar, três assistentes 

operacionais e quatro secretários clínicos. Como colaboradores existem ainda uma psicóloga 

clínica, um fisioterapeuta, uma assistente social e uma terapeuta da fala. A USF apresenta como 

missão:  

“Prestação de cuidados de saúde personalizados no respeito pelas regras e deveres éticos 
e deontológicos inerentes à sua atividade; Cuidados de saúde de qualidade integrando o 
utente na sua família e comunidade; Com ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 
na vigilância e promoção da saúde garantindo a acessibilidade, a globalidade, a 
qualidade e a continuidade dos mesmos.” (MS, 2020).  

O horário de atendimento na sede da USF compreende-se entre as 9h e as 21h, de segunda 

a sexta-feira, sendo que ao fim-de-semana funciona das 9h-15h.  
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A USF integra várias extensões, que correspondem a cinco freguesias, abrangendo assim a 

população integrante de todo o concelho, aproximadamente 6.869 pessoas (Pordata, 2021).  

 A unidade disponibiliza consultas nas diversas áreas como: Saúde Infantil e Juvenil, Saúde 

Materna, Planeamento Familiar, Saúde do Idoso, Saúde do Adulto, Vigilância da Diabetes, 

Vigilância do Pé diabético, Vigilância da Hipertensão arterial, Consulta de enfermagem, Consulta 

ao domicílio (a utentes com dependência e visita domiciliária ao RN) e Vacinação. 

Em relação à consulta de Saúde Infantil e Juvenil, esta pode ser realizada em qualquer dia 

da semana, na sede ou nas extensões associadas, sendo necessária marcação prévia, devido à 

situação pandémica de SARS-COV-2, e é preferencialmente concretizada por um enfermeiro 

EESIP. A consulta tem por base o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), emitido 

em 2013, pelas DGS, cujos principais objetivos são: 

 “a deteção e o apoio às crianças que apresentam necessidades especiais, em situação de 
risco ou especialmente vulneráveis, a redução das desigualdades no acesso aos serviços 
de saúde, assim como o reconhecimento e a capacitação dos pais e outros adultos de 
referência, enquanto primeiros prestadores de cuidados” (DGS, 2013: 6).  

 Tal como enunciado no artigo 105º do Código Deontológico, “Do dever de Informação”, 

o enfermeiro deve promover o direito à autodeterminação, através da transmissão de informação 

ao indivíduo e família no que refere aos cuidados de enfermagem, assim como promover o direito 

ao consentimento informado (OE, 2015b). No mesmo sentido, a consulta de saúde infantil e juvenil 

além de ser destinada à criança, é também dirigida aos pais/cuidadores, favorecendo a presença e 

participação dos mesmos, com o intuito de os capacitar para um desenvolvimento saudável da 

criança a seu cuidado. A informação transmitida deve, por isso, ser clara e compreensível, de modo 

a promover um consentimento livre e esclarecido dos cuidados de saúde destinados à criança e 

família, promovendo uma parentalidade saudável e positiva (DGS, 2013; OE, 2015a, OE, 2015 b).  

Durante a realização das consultas é elaborado um plano de cuidados em suporte 

informático, no programa SClinico® e em suporte de papel, no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. 

O SClinico® apresenta-nos um plano de cuidados de enfermagem personalizado, elaborado na 

primeira consulta e que é dirigido a cada criança e família de acordo com as suas necessidades. 

Para cada foco de atenção estão associadas intervenções, que serão reavaliadas e ajustadas nas 

consultas seguintes, assim como todo o plano de cuidados. Além da avaliação dos parâmetros 
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fisiológicos associados a cada faixa etária, do desenvolvimento cognitivo e socioafetivo, da 

acuidade visual e auditiva, da linguagem, da capacidade de comunicação e da postura, é ainda 

aplicada e registada a escala de Avaliação de Desenvolvimento Psicomotor de Mary Sheridan 

Modificada, para crianças até aos 5 anos de idade. Esta escala desperta para sinais de alerta sobre 

o desenvolvimento da criança, que poderão carecer de cuidados diferenciados. A avaliação dos 

diversos parâmetros permite identificar situações de risco, que poderão comprometer o 

desenvolvimento saudável da criança/jovem. A sua utilização facilita então o reconhecimento de 

sinais de alarme, assim como de alterações no desenvolvimento da criança, proporcionando a 

aplicação de intervenções específicas e/ou o encaminhamento para outros profissionais de saúde 

(DGS, 2013).  

Para além do mencionado, são ainda realizados ensinos à criança/jovem e família, e 

partilhada informação sobre diferentes temáticas associadas à faixa etária, recorrendo a folhetos 

informativos.  

Para a realização da primeira consulta do RN, a admissão e inscrição na USF ocorre após 

a notificação do nascimento pela unidade hospitalar onde ocorreu o parto. Até à data de março de 

2020, antes da infeção por SARS-COV-2 ser declarada pandemia mundial, as primeiras consultas 

ao RN eram realizadas através de Visitas Domiciliárias, onde eram avaliados os diversos 

parâmetros físico-cognitivos, assim como as condições habitacionais, as condições sanitárias, o 

ambiente social, o ambiente familiar e tudo o que poderia influenciar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento da criança. O contexto de domicílio facilitava a partilha de informação e 

favorecia a aquisição de competências por parte dos cuidadores, pois o ambiente acolhedor e 

familiar tornava possível expressar dúvidas e receios. Atualmente, é necessário agendar tanto a 

primeira consulta do RN, como o teste de diagnóstico precoce, no espaço físico da USF, ou nas 

extensões associadas. De relembrar, que segundo dados do Pordata (2021), no concelho ao qual 

pertence a USF, em 2020 houve 39 nascimentos, mais 2, em relação ao ano de 2019 (Instituto 

Nacional de Estatística, 2020). 

A Vacinação, ocorre às quartas-feiras, das 14h-19h e tem por base o Plano Nacional de 

Vacinação (PNV), que no período de tempo em que decorreu o estágio, correspondia ao PNV de 

2020. Tal como as consultas, à data da realização do estágio, a vacinação era concretizada apenas 

sob marcação prévia, e por um Enfermeiro EESIP. Todas as vacinas administradas são registadas 
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em suporte informático, pelo SINUS® programa de registo de vacinação, e em suporte de papel, 

no Boletim de Vacinas. Devido à epidemia de Covid-19, a DGS sugeriu à administração das 

vacinas do PNV em concomitância com a realização das consultas do PNSIJ, de modo a evitar 

diversas deslocações e contactos desnecessários (DGS, 2020a).  

De relembrar que a USF dispõe de duas salas de espera distintas, uma destinada à 

população adulta e outra reservada a crianças/jovens e famílias que aguardam a realização de 

procedimentos e/ou consultas. Devido à situação pandémica e por indicação da DGS, todos 

brinquedos lúdicos e didáticos que estavam expostos foram retirados da sala de espera 

infantojuvenil (DGS, 2020a). Restando apenas a cartazes e pósteres, que abordam diversas 

temáticas, cujo público-alvo são os pais/cuidadores e familiares que acompanhem a criança/jovem, 

orientando assim para a promoção da saúde e prevenção da doença. 

  

Aquisição de competências 

Por tudo o que foi anteriormente referido, neste contexto, foi possível adquirir e 

desenvolver competências relacionadas sobretudo com a promoção de saúde e a saúde e 

desenvolvimento infantil. Neste sentido, foi necessário realizar um trabalho de pesquisa mais 

aprofundado na área de cuidados de saúde primários associados às competências de EEESIP. Além 

da pesquisa bibliográfica e por meio de Base de dados, foram utilizados como materiais de estudo 

o PNSIJ (2013) e o PNV de 2020. 

Assim, com o intuito de alcançar as competências de Enfermeiro Especialista e EEESIP, 

foram definidos para este estágio um objetivo geral e respetivos objetivos específicos. O objetivo 

geral, consistiu em “desenvolver competências EEESIP na área de Cuidados de Saúde Primários”. 

Por sua vez, os objetivos específicos foram: “adquirir competências no cuidado à criança e família 

para diagnosticar situações de risco em consulta de saúde infantil e pediátrica”, “desenvolver 

competências no cuidado à criança e família na promoção de saúde” 

Para alcançar estes objetivos era fundamental ter um enfermeiro orientador que 

promovesse o meu desenvolvimento nas diversas competências EEESIP, que me permitisse refletir 
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e aperfeiçoar ainda mais a visão da criança e família de forma holística; assim como o 

desenvolvimento de capacidades para o estabelecimento da relação de ajuda com a família/pais, 

algo que se concretizou. 

Desta forma, apesar de todas as condicionantes e obstáculos impostos pela pandemia de 

SARS- COV-2 foi possível adquirir e desenvolver competências que permitiram alcançar os 

objetivos propostos.  

Devido a todas as restrições a que estávamos sujeitos, todos os momentos em que a criança 

ia à USF eram aproveitados para avaliação e ensino. Deste modo, mesmo fora do contexto de 

consulta de consulta infantil, como por exemplo, no dia de vacinação, era aproveitado o momento 

para realizar ensinos e incentivar à promoção de saúde, da criança e família. Foram abordadas as 

temáticas tendo em conta a faixa etária da criança, desde a amamentação, cólicas, introdução 

alimentar, alimentação saudável, importância de vacinação, higiene oral, ao aproveitamento 

escolar e educação sexual. A título de exemplo, num dos momentos de vacinação, foi possível 

avaliar e identificar a dificuldade que uma mãe apresentava em relação à amamentação, deste 

modo foram realizados ensinos e estratégias para melhorar a técnica e diminuir o desconforto, 

sendo marcada consulta de reavaliação posterior. Evocando a macro competência de EEESIP, 

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

da criança e do jovem” (OE, 2018, p.19194). 

Importa ainda salientar todo o trabalho de equipa, a nível multidisciplinar, presente na USF, 

que se mostrou facilitador para o desenvolvimento de competências de EEESIP, pois não nos 

compete apenas identificar, como também encaminhar situações que transcendam a nossa área de 

competência.  

  No refere ao projeto “Avaliação e Gestão da Dor no lactente” este foi aplicado conforme 

as condições permitidas no contexto e pela situação pandémica vivida, no período de tempo de 

realização do estágio. No mês de novembro e dezembro de 2020 houve uma subida exponencial 

do número de casos ativos para SARS-COV-2 e por esse motivo houve uma dificuldade acrescida 

na aplicação do projeto na USF. No decorrer do estágio, houve um aumento significativo do 

número de casos no Concelho, pelo que a adesão ao projeto ficou comprometida (Instituto 

Nacional de Estatística, 2020). 
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Nomeadamente, não foram permitidas aulas, workshops ou formações presenciais, pelo 

que foi pedido, pelos responsáveis da USF, realizar apenas um folheto ou um cartaz.  

Desta forma, e tendo em conta a situação vivida na altura, foi elaborado um póster 

direcionado para o alívio da dor no momento da vacinação (apêndice IV), com o intuito de afixar 

na sala de espera infantojuvenil. Foi ainda concretizado um folheto para entrega aos pais e 

cuidadores, que desperta para as alterações físicas e comportamentais da criança na presença de 

dor, assim como as medidas de alívio da dor possíveis de aplicar em contexto de domicílio ou em 

prestação de cuidados de saúde (apêndice III). 

Contudo, durante as consultas e procedimentos (como vacinação ou realização de cuidados 

a feridas) foram realizados ensinos e intervenções direcionadas para gestão da dor no lactente. Em 

relação à vacinação, as Enfermeiras EESIP que integram a USF, estão despertas para a temática 

da gestão da dor, utilizando estratégias não farmacológicas para o alívio da mesma, como a 

amamentação, a sucção não-nutritiva, a distração e o brincar terapêutico. Desta forma, foi dada 

continuidade a esses ensinos, onde a Enfermeira Orientadora permitiu e se tornou facilitadora para 

o desenvolvimento e aplicação de estratégias não farmacológicas para o alívio da dor no 

lactente/criança/jovem. Foi ainda possível realizar ensinos aos pais e cuidadores, que 

frequentemente se mostravam ansiosos com o procedimento. A angústia do cuidador perante o 

choro da criança é visível, e aquando da realização dos ensinos os mesmos mostravam-se mais 

tranquilos e seguros. Pois a empatia e a preocupação mostrada em relação ao desconforto da 

criança, mostra ao cuidador valorização da criança e família, evidenciando a existência de trabalho 

em equipa, entre o enfermeiro e a pessoa de referência daquela criança. 

Foram ainda introduzidos por nós, técnicas como a utilização de glicose e promovidas a 

amamentação, o aleitamento e a utilização de chupeta durante o procedimento. Foram reforçadas 

técnicas como o brincar terapêutico e a distração, utilizando brinquedos possíveis de desinfetar 

após a sua utilização, assim como outras estratégias associadas às restantes faixas etárias. 

Foi ainda possível aplicar os questionários-teste, para a realização do questionário final. 

Estes seriam testes utilizados para o desenvolvimento da metodologia, contudo devido à situação 

crítica vivida no momento da realização deste estágio, não foi possível concluir o pedido formal à 

comissão de ética da ARS Alentejo, devido à demora na resposta ao mesmo. Os questionários 
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elaborados tiveram como finalidade desempenhar o papel de questionários-teste, mostrando-se de 

fácil compreensão e preenchimento, uma vez que os inquiridos responderam à totalidade das 

questões, sem apresentarem dúvidas. Os questionários assim como o respetivo pedido de 

consentimento correspondem aos apêndices I e II, respetivamente. 

Por último, importa referir que para a conclusão deste primeiro estágio foi realizado um 

estudo de caso, tendo sido necessária a recolha de dados sobre a família e criança, pelo que foi 

pedida a autorização à mãe, através de um consentimento assinado. Esta atividade possibilitou 

novas aprendizagens, que permitiram a aquisição e desenvolvimento das Competências Comuns 

de Enfermeiro Especialista, das Competências Específicas de EEESIP e das Competências de 

Mestre. Estas orientam para uma tomada de decisão fundamentada, na procura de cuidados de 

excelência no cuidar à criança e família. 

Por tudo isto, consideramos que os objetivos propostos para este estágio foram atingidos, 

assim como desenvolvidas as competências enfermeiro especialista e de EEESIP, que serão 

analisadas posteriormente no Capítulo 4. 

 

3.2  Estágio final 

O segundo momento de estágio está inserido na unidade curricular denominada de Estágio 

Final, que integra formação em três contextos diferentes. Neste subcapítulo será analisado todo 

este percurso, que decorreu entre os meses de janeiro e maio 2021, com uma duração total de 18 

semanas, correspondendo a 6 semanas por cada contexto. 

Este estágio permitiu o desenvolvimento de competências de enfermeiro especialista e 

EEESIP nos contextos de Serviço de Urgência Pediátrica (SUP), Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais (UCIN) e Serviço de Internamento de Pediatria. Todos os serviços pertencem a um 

Hospital situado numa região do Alentejo, que integra o Sistema de Saúde Nacional. 

As competências adquiridas e desenvolvidas nestes contextos direcionam-se sobretudo 

para situações com maior complexidade, tendo em consideração o estágio anterior. Contudo, de 
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referir que as competências anteriormente adquiridas não foram esquecidas, mas sim 

desenvolvidas e aprofundadas, adaptando-as a cada um dos contextos. Seguindo a linha de 

investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, foi dada continuidade ao projeto idealizado, 

procurando desenvolver contributos para cada local de estágio, tendo em conta as suas 

necessidades. Importa ainda salientar que o Estágio Final foi realizado durante o período Estado 

de Emergência Nacional, resultando em alguns constrangimentos para o desenvolvimento e 

realização de atividades relevantes para o projeto.  

 

3.2.1  Serviço de Urgência Pediátrica  

O primeiro contexto que integra o Estágio Final corresponde ao Serviço de Urgência 

Pediátrica (SUP), que decorreu entre 18 de janeiro e 26 de fevereiro de 2021. Assim como o estágio 

anterior teve uma duração de 6 semanas.  

Este serviço localiza-se no piso 0 do edifício principal das instalações hospitalares, e foi 

inaugurado como serviço independente em março de 2001, pois anteriormente encontrava-se 

inserido no Serviço de Urgência Geral do mesmo Hospital.  

O Serviço de Urgência Pediátrica, assegura a prestação de cuidados de saúde todos os dias 

do ano, das 00h00 às 24h00, a toda a população infantil e pediátrica, criança e adolescentes na 

faixa etária dos 0 aos 18 menos 1 dia, residentes no distrito correspondente. 

Em 2019, a estrutura física do serviço foi totalmente remodelada, resultando em uma sala 

de espera isolada do Serviço de Urgência Geral, dois gabinetes de observação médica, um gabinete 

de enfermagem, uma sala de procedimentos, uma copa, uma sala de limpos, uma sala de sujos, 

uma Unidade de Internamento de Curta Duração (com capacidade para três camas), uma Unidade 

para Doentes Respiratórios  (atualmente transformada em Unidade de para Isolamento SARS-

COV-2, com capacidade para três camas), duas instalações sanitárias destinadas às crianças e 

pais/cuidadores no interior do serviço, e uma casa-de-banho destinada a funcionários. 
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À entrada do Serviço de Urgência Geral encontra-se um balcão administrativo, onde é 

realizada a inscrição da criança/jovem no serviço. Posteriormente são encaminhados para a sala 

de espera destinada à área pediátrica, onde as crianças/jovens e os seus pais/cuidadores aguardam 

pela chamada para a triagem. Outro modo de admissão no serviço corresponde a situações de 

emergência, em que a criança dá entrada imediata na sala de reanimação, no interior do Serviço 

de Urgência Geral. 

O percurso que a criança e pais realizam tem início pela sala de triagem (realizada pelo 

enfermeiro EESIP) ou pela sala de reanimação. A triagem consiste na primeira abordagem à 

criança, sendo a mesma avaliada através da observação física e de dados objetivos, com a 

finalidade de definir qual a sua prioridade de atendimento e tipo de encaminhamento/tratamento. 

Esta deverá ser suportada por uma avaliação/observação rápida, organizada e concisa acerca do 

problema atual da criança (Ramos & Barbieri- Figueiredo, 2020). 

O processo de triagem é realizado por um EEESIP, em sistema informático de Alert ®, 

segundo o modelo de triagem de Manchester. Este consiste na atribuição de uma pulseira de 

identificação com cores distintas, que identificam o grau de prioridade no atendimento médico e 

no tempo de espera.  Existem 4 cores de pulseiras: Vermelho [emergente/muito urgente]: 0 

minutos, atendimento imediato; Amarelo [urgente]: 60 minutos; Verde [pouco urgente]: 120 

minutos; Azul [não urgente]: 240 minutos (Ramos & Barbieri- Figueiredo, 2020). 

No que refere aos recursos humanos, a equipa é composta por 18 enfermeiros, todos 

EEESIP, assistentes operacionais, médicos pediatras em regime de atendimento permanente e um 

cirurgião pediátrico em horário de prevenção. 

No início de cada turno, os enfermeiros EESIP são orientados para os diferentes postos de 

trabalho, nomeadamente: sala de triagem, Unidade de Internamento de Curta Duração e sala de 

doentes respiratórios. Esta última, correspondente ao Isolamento para crianças/ jovens com 

sintomas sugestivos de SARS-COV-2, onde permanecem até haver resultado de teste negativo.  

O acompanhamento da criança em contexto de Urgência Pediátrica é realizado apenas por 

um dos pais ou cuidador. Aquando da admissão na unidade de internamento de curta duração, 

também o acompanhante responsável pela criança realizará teste de pesquisa para SARS-COV-2. 
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Em conclusão, a continuidade dos cuidados é assegurada através da passagem de turno e 

dos registos em suporte informático através do sistema informático ALERT. 

 

Aquisição de competências 

 Neste contexto, apesar das condicionantes associadas à situação pandémica, foi possível 

adquirir e desenvolver competências relacionadas sobretudo com a criança e família em situação 

de doença aguda. Deste modo, foi aprofundado o estudo e pesquisa sobre as patologias mais 

frequentes em contexto de urgência pediátrica e as intervenções que promovem o desenvolvimento 

das competências de EEESIP. 

 Desta forma, para auxiliar no desenvolvimento das competências de Enfermeiro 

Especialista e EEESIP, e tal como no estágio I, foram delineados um objetivo geral e três objetivos 

específicos. O objetivo geral, consistiu em “desenvolver competências EEESIP na prestação de 

cuidados em contexto de urgência e emergência pediátrica”.  Os objetivos específicos foram: 

“desenvolver competências no cuidar da criança e família em situação de doença aguda”; 

“desenvolver competências de EEESIP para a promoção de saúde e desenvolvimento saudável da 

criança, em contexto de urgência” e “promover a valorização da dor na criança, através da sua 

monitorização e gestão, em situação de urgência”. 

Contudo, este foi o contexto que se apresentou mais dificultador para a aquisição e 

desenvolvimento de competências e consequentemente concretização dos objetivos anteriormente 

propostos. No período em que decorreu o estágio, Portugal estava em confinamento devido ao 

vírus SARS-COV-2, também as escolas e creches estavam encerradas e por este motivo houve um 

decréscimo acentuado na afluência de crianças ao serviço. Por este motivo, houve uma maior 

limitação quanto à aquisição de competências.  

No entanto, a disponibilidade da enfermeira orientadora e restante equipa de enfermagem 

foi crucial para o aproveitamento de todas as oportunidades possíveis de desenvolvimento de 

capacidade e competências EEESIP. 
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Apesar de algumas das competências não terem sido possíveis de desenvolver na sua total 

plenitude, foi possível alcançar a sua maioria. Por esse motivo assumimos ter adquirido 

competências que me permitiram atingir os objetivos inicialmente propostos. 

Neste contexto foi possível desenvolver competência de EEESIP como, “Reconhecer 

situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem 

apropriados” (OE, 2018, p.19193), tomando como exemplo a identificação de uma situação de 

risco, com o devido encaminhamento social. A lactente de 1mês de vida deu entrada no serviço 

encaminhada pelo médico da Unidade de Saúde Familiar por baixo peso em relação à idade. Na 

primeira abordagem na sala de triagem foi possível observar que a lactente apresentava pele e 

mucosas descoradas e desidratadas, tinha um choro contínuo. Quando questionada a mãe referiu 

que a criança se alimentava de leite materno (por amamentação) e de leite adaptado (por biberão). 

Foi pedido então à mãe para tentar amamentar a criança no momento, durante a realização de uma 

avaliação de glicémica. A lactente não apresentava sucção eficaz à mama, a mãe não detinha 

igualmente conhecimento acerca da preparação do leite adaptado. Foram realizados ensinos à mãe, 

mas sem sucesso, pelo que em equipa optou por internamento em Serviço de Pediatria para uma 

avaliação e observação mais detalhada. Este internamento permitiu ainda a referenciação desta 

mãe e criança para uma associação de apoio, em articulação com a assistente social, assim como 

a realização de ensinos relacionados como a alimentação, aleitamento, cuidados ao recém-nascido 

e validação dos mesmos. 

Quanto ao projeto “Avaliação e Gestão da Dor no lactente” este foi adaptado e 

desenvolvido de acordo com as condições permitidas pelo contexto e pela situação pandémica. 

Deste modo, tendo em conta todas as condicionantes apresentadas optámos por contribuir 

para o Processo de Acreditação do Serviço de Urgência Pediátrica, através da realização de um 

guia de utilização para escalas de avaliação da dor na criança dos 0 aos 4 anos de idade, presente 

no apêndice V. Esta alternativa surgiu uma vez que não seria possível realizar formações, além de 

que no serviço apenas se utilizavam duas escalas de autoavaliação da dor (escala numérica e escala 

de faces) independentemente da idade da criança e da sua capacidade cognitiva para avaliação da 

dor. Posto isto, a equipa atribuía um valor numérico (pela escala numérica) tendo em consideração 

uma heteroavaliação da dor, de forma subjetiva. O guia de utilização permite à equipa de 

enfermagem consultar e aplicar escalas de avaliação da dor em crianças que não conseguem 
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verbalizar e identificar a sua dor. No mesmo sentido, foram realizados cartões com as escalas e a 

sua forma de utilização, de fácil consulta e aplicação (apêndice V). Estes serão utilizados na sala 

de triagem, Unidade de Doentes Respiratórios e Unidade de Internamento de Curta Duração.  

Importa ainda referir que o projeto se encontra direcionado para os pais e cuidadores. Nesse 

sentido, o guia apresentado desperta também para a relevância da participação dos mesmos nos 

cuidados à criança e sobretudo na avaliação e gestão da dor.  

No presente contexto os pais mostram-se muitas vezes ansiosos e sob uma situação de 

stress, pelo que o sentimento de medo e receio pelo desconhecido aumenta. Aqui, surge, mais uma 

vez, o Modelo da Parceria dos Cuidados e a sua importância para o cuidar em pediatria. A 

explicação dos procedimentos e esclarecimento de dúvidas à criança/ jovem e aos pais permite 

uma maior tranquilidade dos mesmos, desencadeando uma maior confiança nos profissionais e 

uma maior colaboração nos cuidados prestados (Bai et al., 2017; Gennis et al, 2018; Shave et al., 

2018).  

Por último, é ainda pertinente mencionar e analisar a experiência na função de gestão, 

reposição e pedido de material. Neste contexto foi possível acompanhar uma enfermeira EESIP 

no desempenho dessas funções, resultando numa mais-valia para o desenvolvimento dos objetivos 

e competências de enfermeiro especialista. Os pedidos de medicação, de material e reposição geral 

são realizados informaticamente, todas as segundas e quintas-feiras de cada semana, sendo 

realizados pelo enfermeiro responsável nesse turno. Por outro lado, em todos os turnos, os 

elementos da equipa respostáveis por cada posto devem verificar e repor o material em falta, 

principalmente os equipamentos de proteção individual. No que refere ao desenvolvimento de 

competências, as funções de gestão estão associadas às competências comuns de Enfermeiro 

Especialista, nomeadamente ao domínio das competências da melhoria contínua da qualidade e 

domínio da gestão de cuidados, pelo que o desempenho destas tarefas ganhou outro relevo. Assim, 

foi possível desenvolver competências como: “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. 4747), “a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da 

sua equipa e a articulação na equipa de saúde (C1); e b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos 

às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados (C2)” (OE, 2019, p. 4748). 

O desempenho destas competências permite a melhoria contínua da qualidade dos cuidados, assim 
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como proporciona condições para um ambiente seguro, coordenado, aludindo à conduta ética e 

legal para a realização dos mesmos. As competências anteriormente descritas orientam ainda para 

uma liderança adequada às diversas situações e adversidades, utilizando uma gestão adequada de 

recursos materiais e humanos, otimizando o trabalho de toda a equipa.  

Em suma, este contexto permitiu a aquisição e desenvolvimento de competências EEESIP 

e Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, nomeadamente conhecer o papel do 

enfermeiro gestor. Por tudo isto, consideramos que foi possível atingir os objetivos anteriormente 

propostos, através da aplicação das escalas de avaliação de dor, da identificação de situações de 

risco e devido encaminhamento e da participação em situações complexas de doença aguda. As 

intoxicações medicamentosas, as doenças metabólicas e endócrinas, as doenças 

gastroenterológicas, as doenças infeciosas, as doenças do trato urinário, as doenças respiratórias 

ou convulsões febris ou não-febris, são exemplos de situações que carecem de cuidados 

diferenciados, emergentes ou não, mas que necessitam de ensinos que colaborem para 

desenvolvimento saudável da criança, algo que foi efetivado no contexto. 

 

3.2.2  Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais  

O segundo contexto integrado no Estágio Final corresponde à Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatais e decorreu entre 1 de março e 10 de abril de 2021. 

Este serviço encontra-se inserido nas mesmas instalações hospitalares do contexto anterior, 

recebendo recém-nascidos dos 0 aos 28 dias de vida, provenientes de todo o distrito, do Bloco de 

Partos, Serviço de Obstetrícia ou SUP. Por esta razão, localiza-se junto à Sala de Partos do Serviço 

de Obstetrícia e Ginecologia do mesmo hospital. 

Em 2001, a Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil anunciou o hospital como 

Hospital de Apoio Perinatal Diferenciado, conferindo à Unidade de Neonatologia a qualificação 

de UCIN. 
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À data do presente relatório apresentava um total de 10 vagas, correspondendo a 3 

incubadoras de cuidados intensivos, 3 destinadas a cuidados especiais, 3 berços e 1 incubadora de 

isolamento. Assim como os restantes serviços, esta unidade também sofreu algumas alterações na 

sua dinâmica diária, nomeadamente a diminuição do número de camas e a reestruturação das 

diferentes salas. A sala A corresponde à prestação de cuidados intensivos, a sala B está associada 

a cuidados especiais e cuidados mínimos e a sala C está adaptada para acolher recém-nascidos 

com necessidade de isolamento por suspeita ou com teste SARS-COV positivo. 

Até à data de março de 2020, eram disponibilizados dois quartos, um individual e outro 

duplo, para as mães, cuja residência fosse a 30 quilómetros das instalações hospitalares, pudessem 

pernoitar no hospital, permitindo a acompanhamento do recém-nascido até às 00h.  Também eram 

permitidas visitas curtas aos familiares, irmãos e avós durante 5 minutos e restantes visitas podiam 

ver o RN através do vidro no corredor das visitas nos horários das 16h às 17h e das 19h às 20h. 

No entanto, à data da realização do estágio, ainda não tinha sido possível retomar tanto as visitas, 

como a iniciativa da pernoita das mães no hospital, após alta do serviço de maternidade. Deste 

modo, é permitido apenas aos pais concretizarem visitas, de forma alternada e sendo necessária a 

realização de teste para pesquisa de SARS-COV-2 a cada 5 dias. Existe ainda possibilidade de 

informação via telefónica, desde que devidamente identificados. 

Quanto à equipa multidisciplinar, esta é composta por 20 enfermeiros (todos EEESIP), 

pediatras, assistentes operacionais e uma assistente administrativa. A equipa é ainda 

complementada através da colaboração da assistente social, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta 

e terapeuta da fala. 

Neste serviço, o método de trabalho utilizado é o individual, ou seja, cada enfermeira fica 

responsável pelo planeamento, execução e avaliação dos cuidados a um ou mais RN e família 

(Ferreira & Costa, 2004). Os registos de enfermagem, ao contrário dos restantes contextos, são 

realizados em suporte de papel, sendo posteriormente arquivados no processo clínico 

correspondente a cada RN. Apenas as prescrições terapêuticas são realizadas em suporte 

informático.  

No que concerne à segurança e proteção do RN nas instalações hospitalares e no serviço, 

esta é assegurada por uma pulseira eletrónica, que é colocada no momento da admissão. Na 
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existência de violação do perímetro de segurança ou da própria pulseira, o sistema alarma e ocorre 

o encerramento automático das portas da Unidade. A essa ocorrência é notificada ao segurança da 

instituição, que procede ao contacto telefónico para esclarecimento da situação. 

 

Aquisição de competências 

O contexto de UCIN, apesar de todas as adversidades aliadas à pandemia por SARS-COV-

2, foi o serviço que mais contribuiu para desenvolvimento das diversas competências, sobretudo 

de carácter prático, pela multiplicidade de experiências e oportunidades apresentadas. Foi também 

o local de estágio que mostrou maior complexidade nos seus cuidados, exigindo uma pesquisa e 

estudo mais aprofundados sobre determinadas patologias e cuidados. 

Desta forma, assim como nos estágios anteriores foram definidos objetivos iniciais, sendo 

eles, objetivo geral: “desenvolver competências EEESIP na prestação de cuidados em contexto 

unidade de intensivos neonatais”; objetivo específico: “Aprofundar conhecimentos teóricos e 

práticos para cuidado ao recém-nascido prematuro”; “Conhecer e identificar situações de 

complexidade em contexto de Neonatologia”; “Desenvolver competências no cuidado à família 

no serviço de Neonatologia, utilizando o Modelo de Parceria dos Cuidados”. 

No presente contexto foram proporcionadas diversas experiências de aprendizagem, 

constituindo-se um enorme contributo para o desenvolvimento das competências de enfermeiro 

EESIP.  Também a disponibilidade da enfermeira orientadora, restante equipa de enfermagem e 

médica foram determinantes para alcançar os objetivos propostos e obter as competências 

específicas de EEESIP. Importa referir que neste contexto as competências relacionadas com o 

jovem e adolescência foram as menos desenvolvidas, sendo evocadas em situações de gravidez na 

adolescência. 

Das experiências vividas e associadas às competências de enfermeiro especialista e 

EEESIP, destacam-se o encaminhamento de crianças em risco, realização de ensinos sobre a 

correta utilização da cadeira de transporte do recém-nascido, realização de ensinos sobre os 

diversos cuidados ao RN, como a amamentação e cuidados no banho, promoção da vinculação e 
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valorização da dor no RN, com aplicação de estratégias não farmacológicas na realização de 

procedimentos dolorosos. 

Na UCIN é evocado o Modelo da Parceria de Cuidados, que tal como descrito no Capítulo 

1, assenta na participação dos pais/cuidadores nos cuidados à criança, com recurso a ensinos e 

supervisão necessárias para garantir a segurança e qualidade dos cuidados prestados à criança. 

Assim como anteriormente referido, até março de 2020, a unidade detinha condições físicas para 

a presença dos pais no espaço físico até às 00h e a possibilidade de mães pernoitarem no hospital. 

No entanto, esta nova realidade condicionou em grande parte a permanência dos pais no serviço, 

consequentemente a realização e validação de ensinos, processos de vinculação, capacitação 

parental, promoção da amamentação e acompanhamento das famílias. Por vezes, mães que 

residiam além das imediações da cidade, com condições económicas mais limitadas, que não 

tinham meios para se deslocarem ao hospital com regularidade, realizavam extração de leite 

materno sempre que possível. Depois procedia-se à congelação do mesmo, em local próprio no 

serviço, para posteriormente ser oferecido ao RN. Contudo, as visitas eram ainda cingidas a um 

curto período de tempo, condicionando todo o trabalho de capacitação da família em questão. 

Nesse sentido, todas as oportunidades de contato com os pais eram aproveitadas, sendo incentivada 

a sua presença e aprendizagem para os cuidados à criança.  

Nessa sequência, os pais eram alertados e instruídos para a importância da realização da 

higiene e desinfeção das mãos à entrada do serviço, antes de tocar no RN, antes e depois da 

extração de leite materno e por último, à saída do serviço. Também a utilização de unhas com gel 

e de grandes dimensões, foram identificadas e realizados ensinos sobre o risco da utilização das 

mesmas nos cuidados e segurança do RN. A importância do toque no RN foi igualmente destacada 

nos ensinos aos pais, informando-os de que este deve ser suave e harmonioso.  Orientando ainda 

para um especial cuidado ao tocar na incubadora, uma vez que existe um aumento considerável do 

som no interior da mesma. 

Durante a realização do estágio, grande parte dos RN internados na UCIN integravam 

famílias desestruturadas, com condições físicas e económicas reduzidas. Tendo sido avaliadas 

diversas situações, que posteriormente foram consideradas e indicadas para apoio e resolução 

social, com encaminhamento para instituições de acolhimento infantil. 
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Posto isto, houve necessidade de encontrar alternativas para a implementação do projeto 

“Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores”, assim 

em conjunto com a enfermeira orientadora, surgiu a ideia da realização de um folheto informativo, 

possível de fornecer aos pais/cuidadores e dar continuidade ao projeto de intervenção. Além deste 

folheto (apêndice VI) foi ainda realizado um artigo de Scoping Review (apêndice VIII), que assenta 

na avaliação da eficácia das medidas não farmacológicas para o alívio da dor, em contexto de 

neonatologia. Este teve como objetivo suportar cientificamente as estratégias de alívio da dor 

aplicadas no contexto, contribuindo para a continuidade da sua utilização, bem como para procura 

da qualidade e segurança dos cuidados, tendo em conta uma prática baseada na evidência (OE, 

2019).  

Por todas as experiências vividas, consideramos ter atingido as diferentes competências, 

assim como os objetivos inicialmente propostos. Foram desenvolvidos e aprofundados 

conhecimentos teóricos e práticos no que concerne ao cuidado ao recém-nascido, através das 

diversas pesquisas e aplicação de conhecimentos e procedimentos técnicos ao longo dos turnos. 

Estas capacidades permitiram a identificação de condições de saúde mais complexas, como 

instabilidade hemodinâmica e respiratória no recém-nascido prematuro, intervindo proactivamente 

e antecipadamente em determinadas situações. Como referido nos parágrafos anteriores, tentámos 

ao máximo aludir ao Modelo de Parceria de Cuidados, como por exemplo permitir aos pais realizar 

os banhos, alimentar o RN por biberão, sonda nasogástrica ou aleitamento materno ao peito, 

incentivar à troca da fralda e proporcionar momentos para pegar o RN ao colo.  

O envolvimento e participação dos pais nos cuidados confere-lhes a autonomia para o papel 

parental, promove o processo de vinculação e parentalidade saudáveis. Tudo isto, culmina nos 

cuidados centrados na família, que permite capacitar e preparar de forma antecipada a alta do RN 

para o domicílio.  

 

 3.2.3  Serviço de Internamento de Pediatria 

O terceiro e último contexto de estágio ocorreu no Serviço de Internamento de Pediatria e 

decorreu entre 12 de abril de 2021 a 28 de maio de 2021. 
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O Serviço de Internamento de Pediatria situa-se no quinto piso, das mesmas instalações 

hospitalares dos contextos anteriores. Este recebe crianças e jovens desde o primeiro mês de vida 

até aos 18 anos menos 1 dia, pertencentes ao distrito de Évora e arredores.  Desta forma, este 

serviço integra: o Hospital de Dia e diversas especialidades cirúrgicas como otorrinolaringologia, 

oftalmologia, ortopedia e cirurgia pediátrica (que podem ocorrer em regime de ambulatório ou de 

internamento). O Hospital de Dia, criado no ano 2000, permite a continuidade e humanização dos 

cuidados, diminuindo o tempo de internamento e evitando-o quando possível. 

No que refere ao espaço físico, o serviço apresenta sete quartos triplos, com camas ou 

berços, e um quarto de isolamento com uma cama ou berço, num total de 22 vagas. Um dos quartos 

de três camas destina-se às crianças e jovens em regime de Hospital de Dia e outro para as 

intervenções cirúrgicas em regime de ambulatório.  

O serviço dispõe também de uma sala de tratamentos, decorada com pinturas coloridas, 

nomeadamente animais, concentradas sobretudo no teto, por cima da maca. Estas gravuras 

orientam para a estratégia de distração, uma vez que é nesta sala que procuramos realizar os 

procedimentos mais invasivos no cuidado à criança, minimizando o impacto negativo dos mesmos. 

Esta estratégia permite à criança manter o quarto como unidade de conforto, de tranquilidade e de 

segurança. 

Para além dos quartos e sala de tratamentos, existem também: uma sala de espera, um 

gabinete médico, uma sala de enfermagem, uma sala de atividades lúdicas e os restantes espaços 

comuns aos diversos serviços hospitalares (de apoio logístico e funcional). Na sala de atividades 

lúdicas está presente uma educadora de infância, que desenvolve atividades de acordo com a 

situação clínica da criança. Esta sala funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 15h, não sendo 

possível a sua utilização nos restantes períodos de tempo. 

Quanto aos recursos humanos, a equipa é constituída por pediatras e internos da 

especialidade de pediatria, cirurgião pediátrico, enfermeiras, assistentes operacionais, 

administrativa, educadora de infância, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. 

No que concerne à equipa de enfermagem, esta é formada por 16 elementos, todos eles EESIP. No 

serviço, a prestação de cuidados é orientada segundo o método individual de trabalho, em que cada 
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enfermeiro fica responsável pela prestação e avaliação de cuidados a um determinado número de 

crianças/jovens e família, distribuídos no início de cada turno.  

 Neste serviço, é valorizada a prestação de cuidados tendo em conta o modelo da Parceria 

de Cuidados de Anne Casey, pelo que neste local é permitido o acompanhamento permanente de 

um adulto de referência. No entanto, à data da realização do estágio, perante a situação pandémica, 

o cuidador é sujeito a teste de pesquisa de SARS-CoV-2 no momento da admissão e posteriormente 

de 5 em 5 dias, enquanto a criança permanecer internada, estando interditas as restantes visitas. 

 Os registos de enfermagem são realizados em sistema informático Alert®, com exceção dos 

processos das crianças/jovens sujeitos a intervenções cirúrgicas de ambulatório, que são efetuados 

em suporte de papel e anexados em local próprio.  

 Por último, assim como acontece na UCIN, também o Serviço de internamento dispõe de 

uma porta eletrónica com código, disponibilizado apenas aos funcionários do serviço. Esta porta 

encontra-se sempre fechada, para segurança das crianças e jovens internados. No mesmo sentido, 

todas as crianças e jovens devem estar identificados de identificação, colocada no momento da 

admissão. Todavia, antes de serem suspensas as visitas, era ainda colocada uma pulseira eletrónica 

a cada criança, que funciona de igual forma à existente na UCIN. 

 

Aquisição de competências 

 Este contexto, sendo o último do estágio final, possibilitou a implementação de todas as 

competências anteriormente desenvolvidas, assim como o seu aprofundamento e melhoramento. 

Para esta evolução foi igualmente necessário estudar e pesquisar sobre as diferentes patologias, 

com o intuito de dar respostas adequadas às necessidades da criança e família a nosso cuidado. 

Tal como nos contextos anteriores foram definidos objetivos iniciais, sendo eles, objetivo 

geral: “desenvolver competências EEESIP na prestação de cuidados em contexto de internamento 

pediátrico”; objetivo específico: “desenvolver competências para promover o desenvolvimento da 

parentalidade em contexto de internamento”; “Orientar para participação da criança/jovem e pais 
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nos cuidados prestados”; “Aprofundar conhecimentos que permitam diagnosticar necessidades da 

criança/ jovem com doença crónica”; “Reconhecer e adequar cuidados de enfermagem à criança/ 

jovem e família, tendo em contas as suas necessidades e características individuais”. 

A realização deste estágio permitiu a execução de diversos procedimentos técnicos, assim 

como o desenvolvimento das competências de enfermeiro EESIP. Este contexto, assim como o 

serviço de urgência pediátrica, apresentou um número de experiências mais reduzido, em 

comparação ao contexto de UCIN. Contudo, a enfermeira orientadora e restante equipa 

multidisciplinar mostraram-se um contributo no desenvolvimento das diferentes competências e 

atingimento dos objetivos definidos, proporcionando e encaminhando para todas as oportunidades 

de aprendizagem possíveis. 

As competências desenvolvidas neste contexto abrangeram as diversas faixas etárias, desde 

o primeiro mês de vida até aos 18 anos menos um dia. Pelo que, foi ainda possível dar continuidade 

aos cuidados em RN provenientes do serviço de neonatologia. 

Neste contexto foi possível desenvolver as diversas competências de EEESIP, destacando-

se: o trabalho em parceria com a família na procura de saúde, a intervenção precoce em situações 

comuns e em situações de risco, a identificação de situações de instabilidade das funções vitais, a 

gestão da dor e bem-estar da criança/jovem, a resposta a doenças raras, a adaptação a novas 

condições de saúde (doença aguda ou doença crónica) ou incapacidades. Procurámos promover 

um desenvolvimento infantil saudável, orientámos processos de vinculação com o RN e 

promovemos a autoestima do adolescente e a sua autodeterminação nas suas decisões relativas à 

saúde. Importa referir que em todas as situações foi evocado o Modelo da Parceria de Cuidados, 

sendo este um aspeto essencial no cuidado à criança e família.  

No mesmo sentido, neste estágio foi ainda possível encaminhar crianças e famílias para 

hospitais fora da sua área de residência, aquando da necessidade de cuidados diferenciados 

associados a patologias de índole oncológica ou doenças raras, ao qual o presente hospital não 

conseguia dar resposta. Nestas situações, pudemos aprofundar as competências de EEESIP, 

“Encaminha as crianças doente que necessitam de cuidados de outros profissionais” e “procura 

evidência científica para responder e encaminhar as crianças com doenças raras” (OE, 2018, 

p.19193). 
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Também houve oportunidade para capacitar cuidadores em relação à diabetes mellitus tipo 

I, na fase inaugural, em crianças com idades compreendidas entre os 5 anos e os 16 anos de idade. 

Este tipo de acontecimento é considerado uma ocorrência marcante para a dinâmica diária de uma 

criança/jovem e família, pelo que os internamentos são longos e assentam sobretudo no ensino, no 

esclarecimento de dúvidas e receios, capacitação e promoção da autonomia da criança e do 

cuidador. As intervenções de enfermagem procuram auxiliar na adaptação a esta nova realidade, 

através de estratégias de coping e promoção da autonomia dos pais nas novas rotinas diárias. Tudo 

isto culmina na maximização de saúde, na promoção de segurança da criança e família, na 

adaptação às condições de saúde vigentes, na capacitação e constante avaliação da criança/jovem 

e família. Tomando este exemplo, do enfermeiro EESIP é esperado: o encaminhamento para outros 

profissionais, quando a resposta à situação vai além das suas competências; a disponibilidade para 

comunicar com a criança e família, adaptando a linguagem a cada situação específica; uma prática 

baseada na evidência, através da procura de conhecimentos teóricos e práticos; a identificação de 

situações de risco, como negligência ou situações de abuso (OE, 2018). 

No serviço de internamento, demos início e continuação a processos de admissão e 

acolhimento de crianças/jovens e famílias provenientes do serviço de urgência pediátrica, da 

UCIN, do bloco operatório, de outros hospitais e do domicílio. Foi possível também realizar o 

acolhimento de crianças/jovens/família no pré e pós cirúrgico, sendo estes, momentos de grande 

ansiedade para os pais e cuidadores.  

Esta adaptação da parentalidade ao contexto de hospitalização, exige do EEESIP um cuidar 

diferenciado, valorizando a díade criança/jovem e família, incentivando à participação dos 

pais/cuidadores nos cuidados. A alteração das rotinas diárias condiciona toda a dinâmica familiar, 

assim como: a autonomia para realizar tarefas simples (como cuidados de higiene ou alimentação), 

a autoestima, a gestão de sentimentos e ansiedade dos cuidadores. Neste sentido, o serviço de 

internamento recorre ao Modelo da Parceria de Cuidados, explicado no capítulo 1, como a base do 

cuidar em pediatria. Ao enfermeiro cabe ensinar e capacitar, mas também ouvir, escutar e 

acompanhar os processos de adaptação da família às novas condições de saúde, seja aguda ou 

crónica. Possibilitar e incentivar à expressão de dúvidas e sentimentos, incluir os pais nos 

cuidados, trabalhar com eles e não para eles, permitirá uma maior capacitação e autonomia dos 

mesmos, aumentando a sua confiança e autodeterminação nas tomadas de decisão acerca da saúde 

do seu filho (OE, 2015a). 
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 Assim como nos contextos anteriores, no serviço de internamento foi igualmente 

necessário encontrar alternativas viáveis e aplicáveis para a concretização do projeto de 

intervenção, uma vez que o número de crianças internadas foi reduzido e a maioria apresentava 

idade superior aos 2 anos de idade. Nesse sentido, procurámos ir ao encontro das necessidades 

existentes no contexto, acerca da temática dor na lactente, resultando na elaboração de uma norma, 

que contribuirá para o Processo de Acreditação do mesmo. Esta mostrou-se ser uma mais-valia 

para o contexto, uma vez que a norma existente já não se encontrava atualizada, e eram aplicadas 

apenas duas escalas de avaliação da dor, como a “escala de avaliação de faces” e a “escala de 

avaliação numérica”, independentemente da idade ou do desenvolvimento cognitivo da 

criança/jovem. A norma elaborada, intitulada “Avaliação da dor na criança (de 1 mês aos 18 anos 

de idade)”, presente em apêndice (apêndice VII), tem como objetivo dar a conhecer as diferentes 

escalas de avaliação da dor em pediatria, tendo em conta a idade e o desenvolvimento cognitivo 

da criança/jovem. A norma pretende ainda dar continuidade ao projeto de intervenção, destacando 

a importância da capacitação dos pais/cuidadores para esta temática, sugerindo intervenções 

facilmente aplicáveis no contexto de internamento. Com a realização desta norma desenvolvemos 

competências na área do “Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade” das Competências 

Comuns de Enfermeiro Especialista, nomeadamente a competência “Desenvolve práticas de 

qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua” (OE, 2019, p. 4747). Assim 

como atingimos os objetivos de aprendizagem para a aquisição do Grau de Mestre em 

Enfermagem, “inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de 

enfermagem baseada na evidência” (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 

2015, p.24). 

No seguimento da temática da dor na criança, importa referir que procurámos avaliar a dor 

em todos os momentos necessários (mínimo de 8/8horas) e antes, durante e após o procedimento 

doloroso. Além da avaliação e registo da intensidade da dor em local próprio, tentámos a gestão 

não farmacológica de alívio da dor, em diferentes faixas etárias, assim como recorremos a medidas 

farmacológicas, quando necessário (em caso de dor moderada a intensa). Para a primeira, a gestão 

da dor com estratégias não farmacológicas, foram utilizadas técnicas como a distração através dos 

desenhos nas paredes e histórias, o brincar terapêutico, a visualização de vídeos animados. Em 

situação de presença de dor moderada a intensa, sem procedimento associado, são utilizados 

analgésicos de acordo com a prescrição médica, garantido a ausência de alergias.  Na realização 

de procedimentos dolorosos, como punções venosas periféricas, utilizámos, sempre que possível, 
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a Mistura Eutética de Anestésico Local (EMLA). Este deve ser aplicado no local onde irá ocorrer 

a punção, 30 minutos a uma hora antes da realização do procedimento. A pomada anestésica 

composta por lidocaína + prilocaína (25mg/g + 25mg/g) tem uma duração de até cinco horas após 

a sua aplicação tópica (Infarmed, 2017). Através destas intervenções desenvolvemos competências 

de EEESIP, nomeadamente “Faz a gestão diferenciadas da dor e do bem-estar da criança/jovem, 

otimizando respostas” (OE, 2018, p.19193). Do EEESIP é esperada uma atitude dinâmica que 

promova o cuidado atraumático, recorrendo a intervenções que minimizem ou eliminem o 

sofrimento físico e psicológico vivenciado pelas crianças/jovens e família em relação aos cuidados 

de saúde (Hockenberry & Wilson, 2015). 

Concluindo, a realização deste estágio possibilitou o desenvolvimento e consolidação das 

competências comuns do enfermeiro especialista e mestre em enfermagem, assim como as 

competências específicas de EEESIP. Permitiu assim o alcance dos objetivos inicialmente 

delineados, pois procurámos envolver a criança e família na realização dos cuidados prestados, 

promovendo a sua participação, capacitação e autonomia, ensinando, supervisionando e avaliando 

a implementação dos mesmos. Tudo isto tendo em conta a individualidade de cada família e de 

cada membro pertencente à mesma. Adequar os cuidados a cada criança/jovem e família é uma 

constante em pediatria, uma vez que cada pessoa é um ser único, que apresenta necessidades 

diferentes e específicas, perante situações de doença que nos parecem idênticas (Hockenberry & 

Wilson, 2015; OE, 2015a). 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

 No presente capítulo, irá ser realizada uma análise crítica e reflexiva sobre as diferentes 

aprendizagens adquiridas e desenvolvidas ao longo dos Estágio I e Estágio Final, tendo como base 

as macro e micro competências presentes no Regulamento das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista, bem como no Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

EESIP. Também as Competências para a obtenção do Grau de Mestre serão abordadas e 

analisadas. Contudo, antes de iniciar o estudo e descrição de cada uma das macro competências é 

importante entender o próprio conceito de competência.  

 Segundo Fleury e Flury (2001) o conceito de competência está associado a um conjunto de 

aprendizagens, capacidades, habilidades e atitudes que estão na base do desempenho de cada 

indivíduo, enquanto ser único e com personalidade própria. No entanto, o conjunto de 

conhecimentos teóricos e práticos que o indivíduo detém, não o limita à realização de uma 

determinada e única tarefa. A inteligência e a capacidade de adaptação do indivíduo no que refere 

à aplicação dos conhecimentos adquiridos é também uma forma de aquisição de competências. 

Neste processo é ainda essencial que outros profissionais reconheçam e valorizem o ganho de 

competências da pessoa, estando a própria competência associada ao saber agir, mobilizar 

recursos, integrar conhecimentos variados e complexos, saber e estar disponível para aprender, 

bem como assumir os erros e responsabilidade. O desenvolvimento de uma competência irá, por 

isso, permitir ao sujeito a adaptação a situações cada vez mais complexas, através da utilização de 

experiências anteriores e relacionando-as com os tópicos anteriormente referidos: a mobilização 

de recursos, o saber agir e saber estar, o mostrar disponibilidade para a aprendizagem, a capacidade 

para identificar e assumir o erro, assim o desenvolver do conceito de responsabilidade (Fleury & 

Fleury, 2001). 

 A obtenção e aplicação das diversas competências da área de enfermagem atribui ao 

enfermeiro conhecimentos, habilidades e capacidades diferenciadas, que lhe permite identificar as 

necessidades de uma pessoa, enquanto ser individual, de uma família ou de uma população, 

atuando na procura e promoção de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2012). 
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 O Enfermeiro deve possuir componentes técnicas e teóricas que lhe permitam uma tomada 

de decisão com base na evidência científica e na responsabilidade ética e deontológica (Benner, 

2005). 

 Deste modo, tendo em conta o acima descrito, o conjunto de competências adquiridas no 

final de todos estágios foram orientadas pelas experiências vividas em cada contexto, orientando 

para a aquisição de novas aprendizagens, cada vez mais complexas, bem como, conhecimentos 

teóricos e práticos mais diferenciados. 

 Assim, para suportar a análise das várias competências desenvolvidas serão evocados os 

diferentes locais de estágios, nomeadamente Cuidados de Saúde Primários (em USF), Serviço de 

Urgência Pediátrica, UCIN e Serviço de Internamento de Pediatria. Nestes locais foi possível 

consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da componente teórica do curso, com as novas 

competências práticas, conferindo uma relação entre a teoria e a prática.  

 

4.1 Competências Comuns de Enfermeiro Especialista e Mestre 

 As Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, descritas no Regulamento nº 

140/2019, correspondem a um conjunto de competências “partilhadas por todos os enfermeiros 

especialistas, independentemente da sua área de especialidade” (OE, 2019, p.4745). Estas aptidões 

estão associadas ao desempenho das funções 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). Ou seja, são competências possíveis de 

implementar em diferentes contextos de prestação de cuidados, permitindo educar, orientar, 

aconselhar, liderar, assim como disseminar e desenvolver investigação que procure a melhoria 

contínua da prática clínica (OE, 2019). 

 Neste sentido, o Enfermeiro Especialista, reúne e mostra capacidades científicas, técnicas 

e humanas que permitem uma prestação de cuidados de enfermagem diferenciada, na área de 

especialidade de enfermagem que lhe conferiu o título (OE, 2019).   
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 O desenvolvimento das Competências de Mestre tem por base: o desenvolvimento de 

conhecimentos numa determinada área de enfermagem, tendo em consideração uma tomada de 

decisão orientada pelo julgamento clínico das respostas humanas nos processos de vida e aos 

problemas de saúde; a procura da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, através da 

investigação, da prática baseada na evidência e do respeito pela ética e deontologia; a capacitação 

para a gestão clínica, liderança de equipas e projetos, supervisão e gestão dos cuidados; colaborar 

no desenvolvimento da disciplina de enfermagem, enquanto profissão autorregulada e 

especializada (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 2015).  

 Por outro lado, as competências específicas estão associadas a uma área de especialidade, 

e visam dar resposta aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido (OE, 2019). 

 As Competências Comuns do Enfermeiro Especialista encontram-se distribuídas por 

quatro domínios: responsabilidade profissional, ética e legal (A); melhoria contínua da qualidade 

(B); gestão dos cuidados (C) e desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D). 

 

a) Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal 

 O primeiro domínio das Competências de Enfermeiro Especialista corresponde: 

A1 – “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” (OE, 2019, p. 

4745).  

A2 – “Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais” (OE, 2019, p.4745). 

 Estas duas macro competências elucidam para uma prática diária que deve respeitar o 

outro, enquanto ser individual dotado de direitos e deveres. O enfermeiro especialista deve por 

isso atuar tendo por base o Código Deontológico do Enfermeiro e a restante legislação adequada, 

como por exemplo o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), a 
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Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, entre outros, identificando práticas de risco 

e adotando medidas que as contrarie.  No que refere à área pediátrica, podemos também evocar a 

Convenção dos Direitos da Criança e os Direitos da Criança Hospitalizada designados na Carta da 

Criança Hospitalizada. 

 O Código Deontológico do Enfermeiro, orienta o profissional para uma atitude responsável 

e ausente de discriminação, respeitando os valores da pessoa a seu cuidado, a sua dignidade e 

autonomia. Desta forma, os deveres deontológicos pressupõem uma tomada de decisão consciente 

e cumpridora dos princípios éticos associados à pessoa, neste caso concreto, à criança, jovem e 

família (OE, 2015b). 

 No mesmo sentido, Nunes (2006) define responsabilidade como a obrigação e a capacidade 

de assumir os atos realizados, bem como as respetivas consequências, estando por isso relacionado 

com a autonomia profissional e a tomada de decisão. Do enfermeiro especialista é esperada uma 

tomada de decisão baseada na evidência científica, que mobilize conhecimentos teóricos e práticos 

de forma consciente, respeitando os respetivos aspetos de índole ética e legal, recorrendo aos 

documentos anteriormente referidos (OE, 2015b).  

 As competências descritas no presente domínio vão então ao encontro das temáticas 

presentes no Código Deontológico do Enfermeiro, nomeadamente o artigo 102º, Dos Valores 

Humanos, que descreve o dever do enfermeiro em cuidar da pessoa sem evocar juízos de valor ou 

qualquer tipo de discriminação. Também o artigo 8º do REPE, sobre o Exercício Profissional dos 

Enfermeiros, alude à prática dos cuidados de enfermagem em conformidade com os direitos e 

interesses legais da Pessoa e família a nosso cuidado. O enfermeiro especialista orienta o seu 

cuidado para com o Outro respeitando as diferenças religiosas, ideológicas, sociais, políticas, 

étnicas e económicas (OE, 2015b). Nos diferentes contextos houve contacto com diversas crianças 

e famílias, com características únicas e distintas, que nos obrigou ao planeamento e execução de 

cuidados holísticos e diferenciados, direcionados para cada família em específico. No entanto, 

todos os cuidados de enfermagem foram planeados e implementados tendo em conta o respeito 

pelos direitos, valores, crenças e costumes de cada criança e família, ausentes de discriminação. 

 Este domínio enaltece igualmente o respeito pelo direito do cliente no acesso à informação, 

assim como descrito na micro competência A2.1 “Promove a proteção dos direitos humanos”. Esta 
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é suportada pelo Artigo 105º, do Código Deontológico do Enfermeiro, “do dever de informação”, 

que enaltece a pessoa enquanto ser único, detentor da sua liberdade individual e dignidade pessoal. 

A informação deve por isso facultada de forma clara, concisa e explícita, adaptada à pessoa/família 

alvo dos nossos cuidados, capacitando-a para decidir, pensar e agir. Esta capacitação permite um 

consentimento autónomo, livre e esclarecido, resultando no consentimento informado. Por sua vez, 

este é suportado pelo Princípio da Autonomia, que permite à pessoa a recusa ou aceitação de um 

determinado procedimento (OE, 2007; OE, 2015a). Neste sentido, em todos os contextos foram 

explicados os procedimentos aos pais e crianças, antes da sua realização, esclarecendo e aceitando 

as suas dúvidas e receios. Promovemos ainda uma tomada de decisão esclarecida por parte dos 

pais, perante a recusa na execução de um procedimento médico ou de enfermagem, através da 

explicação da sua pertinência e relevância para o tratamento/manutenção da condição de doença 

na criança. 

 Também o Sigilo Profissional está inerente ao desenvolvimento das Competências Comuns 

do Enfermeiro Especialista no presente domínio, sendo evocado o Artigo 106º do Código 

Deontológico do Enfermeiro, “Do dever de sigilo”, que ressalva o direito à confidencialidade. Este 

direito confere que o acesso à informação clínica da Pessoa deve ser limitado à equipa 

multidisciplinar que a acompanha (OE, 2015b).  Desta forma, todas as atividades implementadas 

ao longo dos estágios foram realizadas de acordo com as condições éticas e legais definidas nos 

diferentes documentos atrás mencionados. Foram solicitadas e obtidas as autorizações necessárias 

para o desenvolvimento do projeto, descritas no capítulo 2, presentes nos anexos I, II e III. 

Procedeu-se ainda à elaboração e aplicação de um consentimento informado, livre e esclarecido, 

a todos os participantes, garantindo a confidencialidade e anonimato dos dados obtidos (Apêndice 

II). Para a conclusão do Estágio I foi também elaborado um estudo de caso, que necessitou de 

recolha de informação acerca de uma criança e respetiva família, pelo que foi igualmente 

assegurada a privacidade da mesma, respeitando e salvaguardando a sua identificação. Deste 

modo, toda a informação que pudesse identificar a criança e família foi omitida. À mãe foi 

explicada a finalidade do estudo de caso, enquanto trabalho académico, tendo sido fornecido um 

consentimento informado, para que esta autorizasse de forma livre e esclarecida a sua participação 

no estudo.  

 Seguindo a mesma linha de pensamento, surge ainda o Artigo 107º do mesmo documento, 

“Direito pela intimidade”, que assegura o respeito pela privacidade do doente, neste caso, criança 
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e família (OE, 2015b). Este direito está também descrito na Carta da Criança Hospitalizada e na 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Garantir o cumprimento do direito à privacidade 

é um dever do Enfermeiro Especialista, pelo que na necessidade de exposição corporal da criança, 

para observação ou prestação de cuidados, recorremos à utilização de cortinas, em espaços 

partilhados e/ou encerramento de portas do quarto ou gabinete. No entanto, existem serviços cujos 

recursos materiais e disposição física constituem um obstáculo para o cumprimento rigoroso deste 

direito, como é exemplo da UCIN. Deste modo, são utilizadas estratégias que permitem assegurar 

a intimidade dos pais, como falar num tom de voz mais suave e baixo junto dos mesmos ou 

encaminhá-los para uma sala isolada. No mesmo serviço, surge ainda outro exemplo, relacionado 

com privacidade no momento da extração de leite materno, surgindo assim a sala de amamentação. 

Também as passagens de turno de enfermagem podem comprometer o cumprimento deste direito, 

pelo que em todos os contextos, estas foram realizadas em gabinete próprio com a porta fechada. 

 A segurança da criança é outro tema integrante das competências acima descritas, cujo 

impacto na qualidade de vida da criança é evidente. Deve, por isso, ser assegurada e promovida 

ao longo do crescimento, em todos os contextos. Para a sua promoção e manutenção foram 

realizados ensinos e aplicadas medidas preventivas, como a correta utilização da cadeira de 

transporte da criança, com recurso aos cintos de segurança. Clarificado o risco de queda, por 

ausência das cintas de segurança dos carrinhos e cardeiras de transporte infantil. Em situação de 

internamento, foi explicado aos pais/cuidador responsável pela criança acerca da importância da 

utilização das grades da cama/berço, sempre que exista necessidade de se afastar. 

 Por último, importa ainda evocar o artigo 110º do Código Deontológico do Enfermeiro, 

“da humanização dos cuidados”, que enaltece a prática de cuidados de enfermagem tendo em conta 

a Pessoa, enquanto ser único, destacando aqui a criança/jovem, que se encontra inserida numa 

família. Do enfermeiro especialista é esperada uma conduta de identificação de situações de risco, 

promoção de saúde e desenvolvimento saudável da criança e família. A humanização dos cuidados 

vai então ao encontro do Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, analisado no capítulo I 

do presente relatório. O modelo assenta na importância da participação dos pais nos cuidados à 

criança/jovem, pelo que a família deve ser também ela alvo do processo de enfermagem. A 

colaboração dos cuidadores mostra-se um aspeto crucial na realização de determinados 

procedimentos à criança, devendo ser promovido e incentivado (Batalha, 2010; OE, 2015a). 
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 Este primeiro domínio está ainda associado ao desenvolvimento das competências do grau 

de mestre, conferindo ao enfermeiro conhecimentos e capacidades para integrar novos saberes, 

lidar com situações de índole complexa, desenvolvendo alternativas fiáveis para a sua resolução. 

A reflexão sobre os aspetos éticos, deontológicos e legais é inerente à prática de enfermagem, 

orientando igualmente para a realidade do Enfermeiro Especialista e Mestre em Enfermagem 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

 Em suma, no âmbito da Responsabilidade, ética e deontologia é destacada a importância 

pelo respeito dos direitos da pessoa e família, bem como pelos valores profissionais. Neste aspeto, 

consideramos ter respeitado os direitos da criança/adolescente/família, solicitando sempre o seu 

consentimento e explicando a intervenção que iria realizar, de modo a promover também o 

envolvimento da criança/família na mesma e a sua autonomia sempre que possível. Além disto, 

foi mantido o sigilo profissional, recorrendo às enfermeiras orientadoras sobre aspetos pertinentes, 

que poderiam auxiliar na melhoria do estado de saúde da criança/adolescente. Deste modo, 

podemos concluir que o respeito pelos direitos humanos foi concretizado e assegurado ao longo 

dos diferentes estágios. 

 

b) Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade 

 O segundo domínio das Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, enumera as 

seguintes macro competências: 

B1 – “Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica” (OE, 2019, p. 4747). 

B2 – “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua” (OE, 2019, p. 4747). 

B3 – “Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019, p. 4747). 
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 O domínio da melhoria contínua da qualidade exige do enfermeiro especialista a 

capacidade de elaboração e concretização de projetos institucionais na área da qualidade, 

trabalhando na sua divulgação e aplicação prática. No mesmo sentido, orienta para a identificação 

de necessidades de avaliação e revisão de práticas clínicas, planeando, implementando e liderando 

programas de melhoria contínua. A gestão do ambiente terapêutico está inserida na terceira macro 

competência, sendo uma área de interesse na prevenção de acidentes, permitindo agir de forma 

proactiva, procurando antecipar e gerir o risco inerente à prestação de cuidados e ao ambiente 

envolvente (OE, 2019). 

 No que respeita às competências de mestre, este domínio encontra-se associado ao objetivo 

de aprendizagem “Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos 

multidisciplinares e intersectoriais” (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 

2015, p.24). De acordo como decreto-lei nº65/2018, o enfermeiro detentor do grau de mestre deve 

ser capaz de “comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, 

quer a especialistas, quer a não especialistas, de forma clara e sem ambiguidades” (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018, p.4162). 

 Para analisar as competências descritas no presente domínio, iremos explorar o trabalho 

desenvolvido ao longo dos diferentes contextos, que integraram este percurso académico. 

 No decorrer dos estágios procurámos assumir um papel dinamizador nos serviços, 

desenvolvendo atividades e estratégias que orientassem para a melhoria da qualidade dos cuidados 

e promoção de um ambiente terapêutico e seguro. No entanto, importa referir que a situação 

pandémica vivida na época se constituiu um aspeto dificultador para a elaboração e implementação 

de algumas atividades previamente idealizadas. Posto isto, foi necessário desenvolver estratégias 

que permitissem ultrapassar tal adversidade e que fossem ao encontro das necessidades 

identificadas em cada contexto, contribuindo para a melhoria da prática diária. 

 No que refere à implementação do projeto, foi possível identificar carências ao nível da 

avaliação da dor, em diversos contextos, nomeadamente na utilização de escalas de avaliação da 

dor adequadas a cada faixa etária. Desta forma, no sentido de fomentar o desenvolvimento de 

práticas orientadoras para a melhoria da qualidade, foram elaboradas uma norma de orientação e 

um guia de utilização, onde são apresentadas as diferentes escalas de avaliação de dor na criança 
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dos 0 aos 18 anos, para o serviço de internamento e serviço de urgência pediátrica. No mesmo 

sentido, foram realizados: dois folhetos para entrega aos pais/cuidadores, em contexto de USF e 

de UCIN; um póster para expor na sala de espera correspondente à vacinação infantil; e uma 

scoping review, intitulada “Dor em neonatologia: Estratégias não farmacológicas para o seu 

alívio”, que estuda a eficácia das estratégias não-farmacológicas para o alívio e prevenção da dor, 

em contexto de neonatologia. Esta última atividade está relacionada com a disseminação da 

evidência em relação à prática, confirmando, neste caso, que a sua aplicação se mostra benéfica e 

condutora de boas práticas no que respeita à qualidade dos cuidados prestados à criança. A 

elaboração, aplicação e avaliação regular das normas, dos protocolos de serviço e das guidelines 

refletem uma boa prática baseada na evidência (OE, 2017). Tudo isto vai ao encontro do objetivo 

de aprendizagem “Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática 

de enfermagem baseada na evidência” (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 

2015, p.24). 

 A segurança do doente e a prevenção do risco, neste caso da criança e família, constitui-se 

uma competência crucial para a melhoria contínua dos cuidados. Tal como referido na alínea d), 

do artigo 109º do CDE, na identificação de um potencial causador de erro ou acidente, que coloque 

em causa a qualidade dos cuidados, este deve ser notificado e corrigido, com o intuito de minimizar 

o risco de incidente (OE, 2015b). Neste sentido, e relembrando o que foi analisado na Domínio A, 

instruímos e sensibilizámos os pais, para o risco de queda das camas e berços, informando-os de 

que deveriam subir as grades dos mesmos, quando se ausentassem de junto da criança. Outro 

exemplo corresponde à utilização dos carros e cadeiras de transporte infantil, que também foi alvo 

de alertas, nomeadamente pela não utilização dos cintos de segurança. Na situação pandémica em 

que nos encontrávamos, foram surgindo outras preocupações no que refere ao controlo de infeção 

aliado à qualidade dos cuidados, como a correta utilização dos meios de proteção individual de 

trabalho, desinfeção e manutenção das superfícies e objetos, reposição atempada de material de 

proteção, gestão do espaço físico com circuitos distintos para crianças positivas para o vírus 

SARS-COV-2, criação de unidades/quartos de isolamento para crianças e pais. Em contexto de 

neonatologia, foram ainda identificadas situações de potencial risco, a utilização de unhas de gel 

de grandes dimensões por parte das mães dos RN prematuros, pelo que foram informadas e 

esclarecidas acerca do controlo de infeção e do risco que implicaria para a criança.  
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 Concluído, por tudo o que foi anteriormente referido consideramos ter desenvolvido as 

macro e micro competências descritas neste domínio, evocando a melhoria contínua da prática 

clínica. Promovemos o crescimento das equipas através da divulgação de evidência, 

implementação de normas orientadores e matérias de apoio. Tudo isto, tendo em conta o Modelo 

de Parceria de Cuidados, mostra-se crucial para a temática da dor, mas também para as restantes 

áreas de atuação do Enfermeiro Especialista, salientando a sua importância no processo de 

vinculação e de parentalidade saudáveis, prevenção de acidentes e promoção de saúde. 

  

c) Domínio da gestão dos cuidados 

 O terceiro domínio presente no Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista engloba as competências: 

C1 – “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde” (OE, 2019, p. 4748). 

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). 

 A gestão dos cuidados visa a aplicação de respostas de enfermagem adequadas às 

necessidades do serviço e equipa, com o intuito de garantir e proporcionar a segurança e qualidade 

das tarefas delegadas. Exige ainda a otimização da capacidade de liderança e gestão de recursos 

humanos e materiais, tendo em vista a garantia da qualidade dos cuidados. 

 Nos contextos onde ocorreram os estágios, associada à situação pandémica em vigor, foi 

possível identificar o problema major de cada serviço, como a gestão dos equipamentos de 

proteção individual para a prestação de cuidados à criança, assim como orientação do espaço físico 

para criação de circuitos e espaços destinados a isolamentos de contacto e respiratórios. Nesse 

sentido, pudemos observar e participar em discussões de equipa acerca da prestação de cuidados, 

com exposição de opiniões e planos de melhoria, que se constituíram benéficas e construtivas para 
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implementação de medidas alternativas. Esta partilha de experiências estimula e promove o 

pensamento crítico, orientando para uma tomada de decisão em equipa. 

 No que refere às funções de chefia, a realização dos estágios em contextos distintos 

permitiu usufruir de várias perspetivas sobre o estilo de liderança, aliado e adaptado às condições 

de cada local. Em cada estágio houve oportunidade de acompanhar enfermeiras EESIP no 

desempenho de funções de gestão, nomeadamente, na realização de pedidos de terapêutica e de 

material, reposição geral, pedidos de dieta e reparação de equipamentos. O elemento da equipa 

que exerce estas funções está ainda responsável, pela gestão de conflitos no seio da equipa, na 

distribuição dos colegas pelos postos de trabalho (em contexto de Urgência), atribuição dos 

cuidados de determinada criança a cada enfermeiro (em contexto de internamento e UCIN) e 

planeamento de consulta de enfermagem (em contexto de USF). Nesta mesma vertente, o mesmo 

enfermeiro é responsável pela supervisão das tarefas delegadas aos assistentes operacionais, como 

por exemplos, a limpeza e desinfeção da unidade do doente SARS-COV-2 positivo ou negativo, 

após a sua alta; entrega de colheitas biológicas em laboratório próprio; distribuição da dieta 

correspondente à prescrição de cada doente. Contudo, na tentativa de dar resposta a todas as 

necessidades, as equipas apresentam o 1º elemento de chefia, o enfermeiro-chefe, seguindo-se do 

2º elemento, que desempenha as funções de gestão no serviço. Na sua ausência existe ainda o 3º 

elemento, garantindo assim a qualidade dos cuidados, a coordenação da equipa e dos restantes 

recursos. Nos turnos referentes aos Turno da Tarde e da Noite, em dias úteis, ou nos restantes 

turnos de fim-de-semanas, é o enfermeiro EESIP com maior permanência no serviço, que fica 

encarregue de realizar a distribuição dos colegas e cuidados, efetuar pedidos extraordinários, 

coordenar recursos humanos e materiais, assim como garantir a segurança e qualidade nas tarefas 

delegadas, assumindo o cargo de enfermeiro-responsável. 

 No que concerne à micro competência C1.1 “otimiza o processo de cuidados ao nível da 

tomada de decisão” (OE, 2019, p.4748), podemos ainda analisar a articulação com os outros 

profissionais da equipa multidisciplinar. Esta competência reconhece o ato de “referenciar” 

quando são identificadas alterações na criança/jovem e família, cuja resolução vai além das 

competências do enfermeiro de cuidados gerais e do enfermeiro especialista. Desta forma, aquando 

da identificação de situações com potencial necessidade de encaminhamento ou referenciação para 

outras áreas da específicas, este procedimento foi solicitado e posteriormente efetivado, garantindo 

a continuidade e qualidade dos cuidados. 



 
 

 
set-22 | Página 84 

 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

 Posto isto, estas experiências foram bastante enriquecedoras para a aquisição das diversas 

competências de Enfermeiro Especialista, direcionando para estilos de liderança mutáveis, que se 

adequam às circunstâncias impostas pelas adversidades, fomentando a gestão do bem-estar e 

motivação da equipa. Ditam ainda uma gestão adequada de recursos materiais e humanos, uma 

otimização do trabalho de toda a equipa, através da distribuição de enfermeiros e clientes, gestão 

de conflitos e delegação de tarefas, promovendo a segurança da equipa, crianças e famílias. Por 

tudo isto, consideramos ter desenvolvido as competências que integram este domínio, orientando 

para a procura contínua da qualidade dos cuidados. No mesmo sentido, consideramos ter atingido 

o objetivo de aprendizagem para a obtenção do grau de mestre, “Demonstra competências clínicas 

na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem” (Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 2015, p.24). 

 

d) Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 O quarto e último domínio das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

relaciona-se com:  

D1 – “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” (OE, 2019, p. 4749). 

D2 – “Baseia a sua práxis clínica especializada em evidência científica” (OE, 2019, p. 4749). 

 Este domínio assenta então no desenvolvimento de conhecimentos teóricos, com vista a 

uma prática baseada na evidência. Alude à capacidade do enfermeiro especialista em se 

autoconhecer, ter consciência de si e na relação com o outro, procurando a resolução de conflitos 

adaptando-se aos diferentes contextos organizacionais e multidisciplinares (OE, 2019).  

 As aprendizagens profissionais do Enfermeiro Especialista implicam a aplicação de 

estratégias dinâmicas na área teórica e prática, na tentativa de colmatar as necessidades formativas 

e de conhecimento no exercício dos cuidados de enfermagem (OE, 2019). 
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 No que refere às competências de Mestre associadas ao presente domínio, podemos evocar 

a alínea a), b) e e) do artigo 15º, do Decreto-lei 65/2018. Estas traduzem-se na capacidade de 

aprofundar os conhecimentos obtidos na licenciatura em enfermagem, constituindo-se como a base 

para a elaboração de trabalhos de investigação e formação profissional. Do enfermeiro Especialista 

e Mestre em Enfermagem é ainda esperado que aplique as suas capacidades e habilidades em 

enfermagem, saiba compreender e resolver conflitos nas diversas dimensões, de contexto, 

familiares e equipa multidisciplinar. Por último, é ainda expectável que o enfermeiro fomente a 

sua aprendizagem ao longo da vida, produzindo capacidades para a autonomia e auto-orientação. 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018). 

 No mesmo sentido, ao longo da realização dos dois momentos de estágios, estágio I e 

estágio final, procurámos ser dinâmicos e proativos, através da identificação das necessidades 

formativas de cada contexto, de acordo com a temática do nosso projeto de intervenção. De forma 

a suprimir essas necessidades, orientámos a nossa ação para uma prática baseada na evidência, 

através de pesquisa diferenciada, em bibliografia e em base de dados nacionais e internacionais. 

Na mesma perspetiva, a componente teórica apresentada ao longo do curso de mestrado mostrou-

se bastante relevante para a componente prática, ensinando sobre métodos de seleção dos 

diferentes artigos e pesquisas, assim como suportou aplicação dos conhecimentos nos contextos 

práticos. Deste modo, em todos os contextos onde se realizaram os estágios foi necessário um 

investimento pessoal e profissional no estudo e aquisição de novos conhecimentos, destacando o 

serviço de UCIN, que devido à sua complexidade, exigiu de uma dedicação acrescida na conquista 

de novos saberes. Este conjunto de novas aprendizagens encaminhou, ainda, a nossa práxis para a 

promoção de um ambiente de trabalho seguro e responsável, na prestação de cuidados 

especializados. 

  Do enfermeiro especialista é esperada uma prática baseada na evidência, com procura 

constante de conhecimento teórico e prático, com vista ao desenvolvimento da profissão de 

enfermagem e a melhoria contínua dos cuidados. Deste modo, a atualização dos diversos 

conhecimentos permite nortear cuidados especializados, de qualidade e com base nos elementos 

teóricos (OE, 2019). 

 Analisando todo o percurso académico, bem como a realização do presente projeto de 

intervenção, podemos considerar que todas as experiências foram enriquecedoras e contribuíram 
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para o desenvolvimento do autoconhecimento e da autoconsciência, enquanto pessoa individual e 

enfermeira. Em suma, as diversas experiências vividas ao longo dos semestres possibilitaram 

alcançar novos conhecimentos e a adquirir aptidões teóricas e práticas, que nortearam o 

desenvolvimento das competências inseridas no domínio do “desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais”. 

 

4.2 Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Sa-

úde Infantil e Pediátrica  

As Competências Específicas do Enfermeiro EESIP apresentadas no Regulamento nº 

422/2018, conferem à especialidade a sua intervenção ativa na pessoa desde o seu nascimento até 

aos 18 anos de idade.  

 O enfermeiro EESIP tem como foco da sua ação a criança e família, trabalhando em 

parceria com as mesmas e em qualquer contexto, como hospitais, centros de saúde, escola, 

comunidade, domicílio. O EEESIP atua na promoção de saúde, na educação para a saúde, na 

identificação das necessidades específicas de cada criança/jovem/família e mobiliza recursos de 

suporte.  

 Do EEESIP espera-se uma resposta na complexidade das diferentes áreas, através do 

conhecimento teórico e prático suportado pela evidência, que permite antecipar e atender às 

situações mais complexas. O EEESIP avalia as necessidades da criança e família, nomeadamente 

mudanças do estado de saúde e alterações da dinâmica familiar. Ao longo do Capítulo 3 são 

abordadas algumas das competências adquiridas em cada contexto, contudo, torna-se importante 

analisá-las mais profundamente. 

 As competências específicas do enfermeiro EESIP encontram-se divididas nas seguintes 

três macro competências: 

a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde 
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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” (OE, 2018, p.19193). 

E1.2 “Diagnostica precocemente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que 

possam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança e jovem” (OE, 2018, p.19193). 

 Este primeiro domínio tem como intuito a promoção e maximização da saúde da 

criança/jovem e família. Esta intervenção baseia-se sobretudo no Modelo de Parceria de Cuidados 

de Anne Casey, em que o EEESIP trabalha com a criança/jovem e família, valorizando o contexto 

onde se inserem e avaliando as suas necessidades individuais. O enfermeiro cuida de forma 

holística, avalia, ensina e capacita os pais/cuidadores/criança/jovem na procura de saúde. Do 

EEESIP é esperada uma intervenção ativa no diagnóstico precoce de doenças comuns e em 

situações de risco que afetam a vida ou a qualidade de vida da criança/jovem, tendo em conta o 

superior interesse da criança. Neste sentido, as intervenções por nós aplicadas tentaram ir ao 

encontro das premissas referidas. 

 Deste modo, em todos os contextos procurámos implementar intervenções e atividades que 

proporcionassem a majoração de saúde da criança/jovem e família. Nos diferentes estágios, 

adequámos a comunicação às diferentes crianças/jovens e famílias, tendo em consideração estadio 

de desenvolvimento, contexto, crenças, cultura e nível de literacia em saúde, pelo que todos os 

procedimentos foram devidamente explanados à criança e família, permitindo uma tomada de 

decisão livre e informada. Explicar o procedimento antes da sua realização, à criança e aos 

cuidadores, contribui em parte para a sua maior colaboração, possibilitando uma melhor gestão 

dos sentimentos de medo e ansiedade vividos pelos mesmos. Uma comunicação adequada 

contribui para uma relação terapêutica eficaz com a criança e família, facilitando, por sua vez, a 

aquisição de conhecimentos e técnicas, culminando na valorização e promoção de uma 

parentalidade saudável (OE, 2015a). 

A participação dos cuidadores nos cuidados foi incentivada e motivada em todos os locais 

de estágio, exceto quando não era benéfico ou quando rejeitada pelos mesmos. No mesmo sentido, 

foram instigados comportamentos de procura de saúde, nomeadamente na USF em consulta de 

saúde infantil, com a identificação de situações de risco e a introdução de medidas preventivas, 

como por exemplo, para a prevenção da obesidade infantil, hábitos de alimentação saudável, 
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educação sexual, higiene oral, amamentação, prática de exercício físico, entre outros. Também nos 

restantes serviços foi possível trabalhar com a criança e família na procura de saúde, recorrendo a 

exemplos como: ensinar sobre a correta utilização dos carros e cadeiras de transporte infantil; 

avaliar e corrigir técnicas de amamentação; ensinar sobre preparação do leite adaptado; instruir 

sobre os sinais de desconforto no RN; instruir sobre prevenção de acidentes; ensinar sobre a febre 

na criança; informar sobre os cuidados com o sol; e explicar quais os cuidados a ter perante uma 

determinada doença crónica.  

Procuramos redes de apoio em situações de complexidade, através do encaminhamento 

para instituições ou redes de suporte na comunidade, como os cuidados domiciliários ou cuidados 

paliativos. Utilizando o exemplo de um jovem de 17 anos de idade, com paralisia cerebral 

diagnosticada desde o nascimento, apresentava tronco e membros anquilosados, com espasmos 

musculares constantes. Este jovem recorreu por três vezes ao SUP por episódios de engasgamento, 

ficando internado com o diagnóstico de uma pneumonia por aspiração. Em ambas as recorrências, 

foi comunicada à mãe a necessidade de outras vias de alimentação, uma vez que a via oral já 

constituía um risco muito elevado de engasgamento, por apresentar disfagia a alimentos líquidos 

e sólidos. A mãe, sendo a cuidadora principal, inicialmente recusou todas as alternativas para a 

alimentação do jovem, bem como rejeitou o apoio de terceiros e de instituições. No entanto, após 

uma comunicação eficaz, garantindo a sua participação nos cuidados, aliada à devida explicação 

sobre os riscos que o jovem corria, foi dado seguimento ao pedido de apoio pela nutricionista, para 

que esta esclarecesse a mãe acerca da preparação dos alimentos. Após o esclarecimento de todas 

as dúvidas da mãe em relação à nutrição, foi possível marcar consulta com a especialidade de 

gastroenterologia, assim como feito o pedido de apoio em cuidados domiciliários, com fisioterapia 

e terapia da fala. Todos estes cuidados permitirão, a este jovem, condições de vida e conforto mais 

condignas e seguras.  

Com o intuito de identificar corretamente e atuar de forma antecipada, foram estudadas 

diversas patologias, de acordo com os serviços onde ocorreram os estágios. O estudo e 

aprofundamento do conhecimento sobre patologias e situações de especial complexidade, 

possibilitou o desenvolvimento das competências de EEESIP, assim como reconhecer e prevenir 

situações de risco, em todos os contextos.  A aquisição de conhecimento orientou ainda para a 

instrução, ensino e capacitação dos pais/cuidadores, adaptando os ensinos às situações de doença 

aguda e/ou crónica, com informação baseada na evidência científica. 
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No presente domínio, é apresentada a competência “encaminha as crianças doentes que 

necessitam de cuidados de outros profissionais” (OE, 2018, p.19193). Esta capacidade, foi também 

ela alcançada, pois foram encaminhadas crianças e famílias para profissionais mais diferenciados, 

tomando como exemplo, as transferências para hospitais com cuidados diferenciados em 

determinadas patologias, encaminhamento e pedidos de apoio pela psicóloga, nutricionista, 

fisioterapeuta, assistente social e terapeuta da fala. 

Em suma, em todos os contextos atuámos em conformidade com o modelo de parceria de 

cuidados, pois tal como já referido ao longo deste relatório, os pais são os melhores prestadores de 

cuidados à criança, pelo que a sua participação e colaboração foi incentivada. Para o 

desenvolvimento desta macro competência, podemos ainda recorrer à Estudo de Caso realizado 

no estágio I e aos planos de cuidados elaborados nos contextos referentes ao estágio final, que 

orientaram para a implementação de cuidados adequados às características e necessidades de cada 

criança/jovem/família.  

 

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

E2.1 “Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados 

de enfermagem apropriados” (OE, 2018, p.19193). 

E2.2 “Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando respostas” 

(OE, 2018, p.19193). 

E2.3 “Responde às doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados” (OE, 2018, p.19193). 

E2.4 “Providencia cuidados à criança/jovem promotores de majoração dos ganhos em saúde, 

recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente 

suportado pela evidência” (OE, 2018, p.19193). 

E2.5 “Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica, 

deficiência/incapacidade” (OE, 2018, p.19193). 
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 Esta macro competência alude à mobilização de recursos, abordagens e terapias, adequadas 

à complexidade da situação de doença aguda ou crónica da criança/jovem e família. O EEESIP 

mobiliza os seus conhecimentos para identificação de situações que comprometam as funções 

vitais da criança, trabalhando para uma resposta antecipada a situações de complexidade.  

Estas competências foram bastante trabalhadas sobretudo em contexto de UCIN, uma vez 

que os RN internados se encontravam em situação de vulnerabilidade, com eventual risco de 

descompensação hemodinâmica e respiratória. Tomando como exemplo, os RN grandes 

prematuros, que carecem de cuidados diferenciados e atenção especial, pois apresentam 

consideráveis oscilações das funções vitais, devido à sua imaturidade multiorgânica. Em contexto 

de Urgência Pediátrica também foi possível desenvolver competências na área da instabilidade 

clínica, pelas suas características e por ser a primeira linha de contacto com a criança e família em 

situação de emergência ou urgência. Neste serviço, as ocorrências de instabilidade das funções 

vitais são sobretudo associadas a infeções do trato respiratório, com sinais marcados de esforço 

respiratório, com a consequente necessidade de suporte ventilatório não invasivo. 

Por outro lado, a gestão da dor e do bem-estar da criança/jovem foram desenvolvidos em 

todos os contextos, não só por ser a temática base do projeto de intervenção, como também por ser 

de extrema importância para o desenvolvimento saudável da criança. A dor, considerada o quinto 

sinal vital, acompanha a generalidade das situações que necessitam de cuidados de saúde, pelo que 

o conhecimento sobre a sua avaliação e estratégias de alívio deve ser potenciado (DGS, 2003). 

Conforme analisado no capítulo 3, foram produzidas atividades dirigidas aos pais e profissionais 

de saúde, no sentido de melhorar e valorizar a identificação, avaliação e gestão da dor na criança 

desde o seu nascimento. Deste modo, em todos os locais de estágios foi realizada avaliação e 

descrição da dor na criança e registada em local próprio. Da mesma forma, procurámos aplicar 

estratégias de alívio da dor não-farmacológicas ou farmacológicas, adaptando à situação vigente. 

Nos diversos serviços, aquando da realização de procedimentos dolorosos foram utilizadas 

medidas como a sacarose/glucose, sucção não nutritiva, amamentação, contenção manual ou com 

lençol, distração e brincadeira (Batalha, 2010). 

No que refere à competência, “Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença 

oncológica, deficiência/incapacidade” (OE, 2018, p.19193), houve também oportunidade de a 

fomentar através de experiências vividas com crianças portadoras de deficiência e doença crónica, 
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em contexto de UCIN e de internamento. No primeiro, na UCIN podemos cuidar de uma RN com 

o diagnóstico de Síndrome de Down, esta apresentava hipotonia marcada, disfagia e protusão da 

língua, necessitando de diversas terapias complementares diárias, como terapia da fala e 

fisioterapia. No mesmo sentido, foram iniciados os ensinos à mãe, sobre: os cuidados a ter durante 

o banho (devido à diminuição da tónus muscular); os cuidados com a alimentação, nomeadamente 

o posicionamento do RN, o tipo de biberão a utilizar e a preparação do leite. No internamento 

contactámos com diagnósticos inaugurais de diabetes mellitus tipo 1, que carecem de cuidados 

diferenciados, ensinos e capacitação da criança/jovem e família. Exigem do EEESIP uma 

intervenção alargada na instrução de procedimentos que passaram a ser uma constante diária, 

aliada ao surgimento de sentimentos, medos, receios por parte da criança e do cuidador. Trabalhar 

com a família, escutar, ouvir, permitir dúvidas, tranquilizar e capacitar a criança e pais, possibilita 

uma melhor adaptação à situação de doença (OE, 2015a). Ensinos e capacitação para técnicas 

como monitorização da glicemia capilar, controlo e manutenção da mesma, administração de 

insulina, contagem de hidratos de carbono e hábitos alimentares adequados, são considerados um 

obstáculo para a rotina diária destas famílias, pelo que devemos auxiliar na procura de estratégias 

de adaptação à nova condição de vida, promovendo a qualidade e segurança de vida da criança. O 

encaminhamento destas crianças e famílias, para outros elementos da equipa multidisciplinar, foi 

também realizado quando identificadas necessidades que assim o justificassem (OE, 2018). 

Por tudo isto, consideramos ter atingido as diferentes micro competências integrantes da 

macro competência “Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”. 

Deste modo, para alcançar a excelência do exercício foi necessário aprofundar conhecimentos nas 

diversas áreas de intervenção, com o intuito de promover o melhor suporte à criança/jovem e 

família. 

 

c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvi-

mento da criança e do jovem. 

E3.1 “Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil” (OE, 2018, p.19194). 
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E3.2 “Promove a vinculação de forma sistemática, particularmente no caso do recém-nascido 

doente ou com necessidades especiais” (OE, 2018, p.19194). 

E3.3 “Comunica com a criança e a família de forma apropriada ao estadio de desenvolvimento e 

à cultura” (OE, 2018, p.19194). 

E.3.4 “Promove a autoestima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à 

saúde” (OE, 2018, p.19194). 

 A última marco-competência referente às competências específicas de EEESIP tem em 

consideração as diversas fases do ciclo vital, como a avaliação do crescimento e desenvolvimento 

infantil, orientando para a maximização do potencial de desenvolvimento da criança/jovem, desde 

o nascimento até à idade adulta (OE, 2018). 

 Pelas suas características, as competências inseridas neste domínio foram desenvolvidas 

sobretudo nas consultas de vigilância de saúde infantil e juvenil, no contexto de cuidados de saúde 

primários, nomeadamente em USF. As consultas permitiram o desenvolvimento da capacidade de 

observação crítica da criança/jovem, uma vez que possibilitam a deteção precoce de situações que 

coloquem em risco a criança e a sua qualidade de vida. Estas são realizadas de acordo com o 

PNSIJ, onde são apresentados instrumentos de avaliação de desenvolvimento infantil, como a 

Escala de Avaliação do Desenvolvimento de Mary Sheridan Modificada e as Curvas de 

Crescimento validadas pelas OMS. Estas ferramentas de avaliação facilitam a identificação de 

situações de risco, que possam influenciar negativamente na qualidade de vida e desenvolvimento 

saudável da criança/jovem. Neste sentido, pode ser necessário realizar vigilância ou 

encaminhamento para outros profissionais, tendo em conta a sua área de especialidade. Assim 

sendo, é essencial deter conhecimentos teóricos e científicos sobre o crescimento e 

desenvolvimento infantojuvenil, fator que contribui para a identificação antecipada de situações 

de risco, vulnerabilidades ou possíveis desvios ao padrão considerado normal. Tudo isto culmina 

na implementação de intervenções rápidas e eficazes, que deem resposta à maximização do 

potencial de desenvolvimento da criança/jovem.  

  No mesmo sentido, trabalhámos com o binómio criança/jovem e família na procura de 

saúde, avaliando e divulgando conhecimentos e comportamentos relativos à mesma. Garantimos 
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ainda a transmissão de orientações antecipatórias às famílias, como o crescimento e 

desenvolvimento da criança/jovem nas diferentes faixas etárias, alimentação, saúde oral, hábitos 

de higiene, prevenção de acidentes, entre outras, que procuram a promoção de comportamentos 

saudáveis.  

 No que refere ao processo de vinculação, dando um especial enfoque ao RN, esta 

competência foi desenvolvida maioritariamente, no serviço de UCIN. Tendo em conta as suas 

especificidades, este contexto possibilitou-nos a aquisição de habilidades promotoras de 

vinculação, como a promoção da amamentação, o contacto físico pele-a-pele com os pais, a 

capacitação dos pais nos cuidados através da sua participação nos mesmos. Todas estas atividades 

orientam no desenvolvimento e promoção do papel parental. A amamentação também promotora 

do processo de vinculação é bastante privilegiada no contexto de UCIN, pelo que, na 

impossibilidade de amamentar, as mães são incentivadas à extração de leite materno para 

posteriormente este ser fornecido ao RN, por meio de sonda oro ou nasofaríngea ou por biberão. 

 A comunicação é uma ferramenta essencial ao cuidar em enfermagem e em particular ao 

cuidar em pediatria, influenciando diretamente a relação com a criança, jovem e família. Na 

prestação de cuidados deparamo-nos com o cuidado a famílias com características distintas, com 

conhecimentos díspares e provenientes de diversas culturas e religiões. Desta forma, procurámos 

adequar a nossa comunicação às diferenças e particularidades associadas a cada criança/jovem e 

família, respeitando a sua cultura, religião e crenças. Por sua vez, também os níveis de 

desenvolvimento da criança/jovem foram tidos em conta, recorrendo muitas vezes à brincadeira e 

a jogos, como estratégias de comunicação.  

 As competências relativas à intervenção e relação com população adolescente orientam-se 

pela promoção da sua autoestima e autodeterminação nas escolhas relativas à saúde. Assim, para 

o desenvolvimento da competência “Promove a autoestima do adolescente e a sua 

autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (OE, 2018, p.19194), foram desenvolvidas 

intervenções no contexto de internamento, urgência pediátrica e nas consultas de enfermagem de 

vigilância de saúde infantil, no âmbito dos CSP. Respeitando a sua privacidade e confidencialidade 

foram permitidos momentos sem a presença dos pais no gabinete, facilitando a expressão de 

sentimentos e receios aliados à faixa etária, assim como a identificação de comportamentos 

nefastos para o seu desenvolvimento saudável, como consumos nocivos, sexualidade ou bullying.  
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Para a sua consciencialização e capacitação, foi fornecida informação e orientadas estratégias de 

coping, que podem permitir ao adolescente a sua autodeterminação, através de escolhas que 

promovam a procura e maximização da sua saúde. 

 Concluindo, conforme analisado, no decorrer dos diversos estágios consideramos ter 

desenvolvido e consolidado as competências específicas do EEESIP, resultando num contributo 

para a nossa evolução profissional e concretização pessoal. 
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CONCLUSÃO 

A redação da conclusão simboliza a finalização de um capítulo que nos permitiu uma 

enorme aprendizagem profissional, traduzindo o percurso formativo que nos orientou na obtenção 

e desenvolvimento das diversas Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, Específicas 

de EEESIP e de mestre.  

A dor, como anteriormente referido, vai desencadear determinadas alterações físicas, 

comportamentais, relacionais e fisiológicas no lactente, gerando por vezes sentimentos de 

ansiedade e insegurança nos pais/cuidadores. Pelo que a determinação das estratégias a adotar para 

o alívio da dor devem ter em conta uma visão holística da criança e família. Deste modo, cabe ao 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica saber identificar as 

necessidades apresentadas pelo RN, criança e família, valorizando e aplicando estratégias para a 

sua resolução ou melhoria. A forma como é gerida e tratada a dor influencia o processo de 

desenvolvimento da criança, desde o nascimento à adolescência, pelo que é algo fundamental na 

prestação de cuidados em pediatria (OE, 2010; OE, 2018).  

A presença dos pais é considerada um elemento-chave para o planeamento e 

implementação de intervenções centradas na criança e família. Os pais e cuidadores são as pessoas 

que melhor conhecem o lactente e que melhor identificam alterações no seu comportamento 

(Batalha, 2010; OE, 2013). Desta forma, deve ser incentivada a sua participação nos cuidados, 

através da sua presença física, da preparação prévia dos procedimentos e do esclarecimento de 

dúvidas e receios (Shave, Ali, Scott & Hartling, 2018) 

De acordo com Bai, Harper, Penner, Swanson & Santacroce (2018), uma relação coesa 

entre a criança e o cuidador, durante um procedimento doloroso, pode diminuir significativamente 

a ansiedade vivida pela mesma, aumentando consequentemente a sua cooperação. Pelo que é 

fundamental que os pais detenham conhecimentos e capacidades para identificar a presença de dor 

no seu filho, conheçam estratégias de alívio da dor, em meio hospitalar ou no domicílio, e 

consigam gerir o seu desconforto, medo e ansiedade perante a criança. Esta capacitação pode 

acontecer através: de ensinos, de explicação prévia aos pais e criança do procedimento a que esta 

será sujeita, encorajamento para a exposição de dúvidas, receios e da promoção para a literacia em 

saúde. A concretização de consultas de saúde infantil e pediátrica permite aos pais a exposição de 
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dúvidas, aprendizagem e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Podemos ainda ser recorrer à 

utilização de folhetos, pósteres, vídeos educativos, entre outros (Batalha, 2010; OE, 2013; Shave 

et al., 2018). 

Assim, como refere o PNSIJ (2013), a capacitação dos progenitores e cuidadores torna-se 

imprescindível para o desenvolvimento saudável do RN/criança/jovem, assim como para o 

desenvolvimento de uma parentalidade positiva (DGS, 2013). Deste modo, devem ser 

desenvolvidas estratégias que permitam aos pais a sua participação ativa nos cuidados, através do 

ensino, da exposição e esclarecimento de dúvidas e da literacia em saúde (Bai, et al., 2017; OE, 

2013; Shave et al., 2018). 

Como referido ao longo deste relatório, a capacitação dos pais e cuidadores é essencial para 

a promoção de uma parentalidade positiva e saudável, sendo do dever do enfermeiro ensinar e 

instruir, com o intuito de atingir a maior autonomia possível (OE, 2015a). 

No presente projeto de intervenção foi utilizada a metodologia de projeto, pelo que 

primeiramente foi identificado o problema, a dificuldade na identificação e gestão da dor no 

lactente, por parte dos pais/cuidadores. Assim, elaborámos e aplicámos um questionário dirigido 

aos pais, assim como a respetiva declaração de consentimento informado para cada cuidador.  

Produzimos também os pedidos formais aos Conselho de Comissão de Ética onde decorreram os 

diferentes estágios, os quais tiveram parecer positivo para a implementação das atividades. 

Posteriormente foram elaborados dois folhetos, um póster, uma scoping review, um 

artigo de revisão sistemática de literatura e normas de serviço sobre a temática. Todas as 

atividades foram realizadas tendo em conta a permissão dos serviços, sendo dirigidas aos 

pais/cuidadores e equipas de enfermagem, salientando a importância da realização dos 

procedimentos em parceria com os pais/cuidadores, junto dos mesmos e junto da equipa de 

enfermagem.  

No que refere aos objetivos inicialmente propostos, consideramos que estes não foram 

atingidos na sua plenitude, pois não foi possível capacitar diretamente a população-alvo, devido à 

situação pandémica vivida aquando da realização dos estágios. Por sua vez, foram desenvolvidas 

estratégias e atividades junto das equipas de enfermagem, que promovem a identificação, 
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avaliação e gestão da dor no lactente, como a norma sobre avaliação e gestão da dor em pediatria 

o guia de utilização de escalas de avaliação da dor na criança dos 0 aos 4 anos de idade. Nestes 

documentos são apresentadas intervenções de enfermagem possíveis de implementar nos 

diferentes contextos, que fomentam a participação dos pais nos cuidados, orientando para 

avaliação e aplicação de estratégias de alívio da dor. Deste modo, procurámos oferecer condições 

que deem continuidade ao projeto, por parte da equipa de enfermagem.  

Quanto aos objetivos definidos para presente relatório, estes foram cumpridos, na medida 

em que foi realizada uma análise crítica sobre as diversas competências adquiridas e atividades 

desenvolvidas ao longo dos estágios I e final. Refletimos sobre as experiências vividas e como 

contribuíram no desenvolvimento das competências comuns de enfermeiro especialista, EEESIP 

e mestre em enfermagem. Analisamos as atividades produzidas e implementadas em cada 

contexto, que conduziram à melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem. Assim como, foi 

descrito todo o processo de produção e implementação do projeto de intervenção, ao longo de cada 

local de estágio. 

As limitações identificadas basearam-se sobretudo na situação pandémica em que se 

encontrava o país, durante a realização dos estágios. O período de confinamento diminuiu 

consideravelmente o número de experiências, que poderiam auxiliar no alcance dos objetivos do 

projeto inicialmente propostos, nomeadamente a intervenção direta com os pais. 

Por outro lado, como aspetos facilitadores consideramos a disponibilidade das enfermeiras 

orientadoras e restantes equipas multidisciplinares, na participação de atividades e experiências 

enriquecedoras, que contribuíram para o desenvolvimento das Competências Comuns de 

Enfermeiro Especialista, EEESIP e Mestre em Enfermagem. Todos estes intervenientes, assim 

como o professor orientador assistiram no processo de criação de atividades alternativas para a 

implementação do projeto de intervenção. 

O presente relatório evidencia a capacidade de reflexão sobre o percurso formativo teórico 

e prático, desenvolvido ao longo deste curso de mestrado, tendo por base a teoria e a evidência 

científica. Este documento apresenta ainda a descrição do projeto de intervenção proposto e 

implementado nos diferentes contextos. 
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O desenvolvimento deste projeto, acerca da temática: dor no lactente, possibilitou-nos a 

identificação das necessidades, nesta área de trabalho, em cada serviço. Permitindo a 

sensibilização para a importância da mesma, junto das equipas multidisciplinares. Deste modo, 

todas as intervenções e atividades realizadas procuraram a promoção da qualidade e segurança na 

prestação de cuidados de enfermagem, para alcançar a excelência dos mesmos. Para tal, 

recorremos a uma prática baseada na evidência científica, exigida para a aquisição das 

competências de Enfermeiro Especialista e EEESIP. 

Em suma, como descrito ao longo deste relatório, podemos afirmar que as experiências 

vividas e as atividades desenvolvidas nos diversos contextos permitiram a aquisição e 

consolidação das Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, EEESIP e Mestre em 

Enfermagem. No mesmo sentido, orientámos a nossa ação para trabalhar com a família e não para 

ela, através da sua capacitação, ensino, escuta ativa, exposição de dúvidas e receios. Em relação à 

situação de doença aguda ou crónica na criança, respeitámos o tempo de adaptação da 

criança/jovem e família à nova realidade. Incentivámos à participação dos cuidadores e criança 

nos cuidados, contribuímos para a capacitação na procura de maximização de saúde, promovendo 

uma parentalidade positiva. Concluído, cabe ao Enfermeiro Especialista desenvolver e encontrar 

estratégias adequadas a cada família, na procura de saúde e qualidade de vida, assumindo a 

segurança dos mesmos. Tudo isto, culmina com produção de intervenções que contribuam para a 

qualidade e excelência dos cuidados.  
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ANEXOS 

Anexo I – Parecer do Pedido de Autorização à Comissão de Ética do Instituto Poli-

técnico de Beja 
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Anexo II – Parecer do Pedido de Autorização à Comissão de Ética da Instituição 
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Anexo III - Declaração de Aceitação do Orientador 
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APÊNDICES 

Apêndice I – Questionário para a recolha de dados 
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Apêndice II – Consentimento Informado para a Participação no Projeto 
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Apêndice III – Folheto: Dor no lactente: Gestão e Alívio da Dor 
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Apêndice IV –Póster: Como Aliviar a Dor no Momento da Vacina 
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Apêndice V – Escalas de Avaliação da Dor na Criança dos 0 aos 4 anos de Idade: Guia 

de aplicação 

 

Escalas de Avaliação da dor na criança dos 0 

aos 4 anos de idade: Guia de aplicação  

 

Versão: 01 

 

A rever: 

 

OBJETIVO: 

- Promover o bem-estar da criança;  

- Identificar atempadamente a presença de dor no lactente;  

- Uniformizar a aplicação de escalas de heteroavaliação da dor;  

- Valorizar e promover a participação dos pais nos cuidados à criança/ lactente; 

- Orientar os enfermeiros na formulação dos diagnósticos de enfermagem, planeamento das 

intervenções e avaliação das mesmas, nos cuidados de Enfermagem ao lactente com dor. 

 

DESTINATÁRIOS: Este procedimento aplica-se aos Enfermeiros que exercem funções no 

Serviço de Urgência Pediátrica, do Hospital  

 

DIPLOMAS LEGAIS E OUTROS QUE SUPORTAM O PROCEDIMENTO:  

Circular Normativa Nº 09/DGCG - A Dor como 5º sinal vital; Circular Normativa 

Nº11/DSCS/DPCD – Programa Nacional de Controlo da Dor; Orientações técnicas sobre a 

avaliação da dor nas crianças; Dor – Guia orientador de Boa Prática, Cadernos da OE; 
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Estratégias não farmacológicas no controlo da dor na criança– Guia Orientador de Boa Prática, 

Cadernos OE. 

 

DOR 

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) a dor define-se 

como “uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente 

sensorial mas também um componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular 

concreta ou potencial, ou que é descrita em função dessa lesão” (4:6). A dor é por isso considerada 

uma experiência única e individual, marcante na vida da criança, pelo seu impacto a nível físico, 

sensorial, cognitivo, comportamental e sociocultural, pelo que, não deve ser desvalorizada (3).   

        Quando a criança ainda não apresenta capacidades cognitivas desenvolvidas para exprimir 

verbalmente a sua dor é necessária a avaliação da mesma com recurso a outros intervenientes, 

como pais/cuidadores, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, que se baseiam sobretudo 

nas alterações comportamentais da criança. No mesmo sentido, existem as escalas de avaliação 

de dor adaptadas a cada faixa etária, que facilitam a identificação da presença de dor na criança 
(9). 

 

AVALIAÇÃO DA DOR:  

Instrumentos de Avaliação da Dor na Criança 

 Na avaliação de enfermagem, o enfermeiro planeia e implementa intervenções de 

enfermagem, desenvolvendo um plano de cuidados personalizado, tendo em conta as 

necessidades alteradas. Uma avaliação completa da dor, engloba a sua identificação, 

localização e quantificação. Desta forma, para uma boa caracterização da dor, é fundamental 

saber:  
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▪ evolução da dor, isto é, a sua duração (quando se iniciou, contínua, intermitente, epi-

sódica) e o seu padrão (imprecisa, dilacerante, intensa, cortante ou pressionante) (8); 

▪ localização e irradiação da dor (8); 

▪ causa (posição, respiração profunda, palpação) (8); 

▪ qualidade (descrição livre por parte da pessoa, sendo usual a utilização de palavras 

como facada, formigueiro, moedeira, queimadura) (8); 

▪ fatores de alívio e exacerbação, intensidade (medida através de instrumentos de ava-

liação próprios) (8); 

▪ sinais e sintomas associados, como náuseas, ansiedade, sudorese ou palidez (8). 

 

No entanto, pela dificuldade acrescida da avaliação da dor na criança, sobretudo no 

lactente, torna-se importante utilizar instrumentos de avaliação adequados a cada faixa etária, 

estadio de desenvolvimento cognitivo, situação clínica ou antecedentes de saúde, que permitam 

ao profissional de saúde perceber se a criança tem dor, qual a sua intensidade, quais os fatores 

alívio e exacerbação, sinais e sintomas (1, 2).  

Nesse sentido, surgem escalas de avaliação da dor como por exemplo: EDIN (Échelle 

de Douleur et d’Inconfort du Nouveau‐Né), de referência para Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatais; NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) para prematuros e recém‐nascidos de termo; 

PIPP (Premature Infant Pain Profile), para a avaliação da dor em procedimentos em prematuros 

e recém-nascidos; N‐PASS (Neonatal Pain, Agitation & Sedation Scale), para recém‐nascidos 

em ventilação assistida; FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), menores de 4 anos 

ou crianças sem capacidade para verbalizar; Escala de faces de Wong‐Baker, a partir dos 4 

anos; Escala numérica, a partir dos 6 anos; Escala Analógica (5). 

 

Escalas de avaliação da dor no recém-nascido: 

A Escala de NIPS, é utilizada em recém-nascidos, sendo composta por seis indicadores, 

que avaliam: a expressão facial, o choro, os movimentos respiratórios, os movimentos das 

pernas e braços e estado de vigília. O indicador choro é medido de zero a dois pontos, os 
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restantes indicadores são medidos de zero a um ponto. O total de pontos somados pode variar 

de zero a sete pontos, sendo aplicadas intervenções de alívio da dor a partir de dois ou quatro 

pontos (1). 

 

Imagem 1: Escala de Avaliação da dor de NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) (1:34) 

 

A Escala de Avaliação PIPP tem por base uma avaliação multidimensional da dor, com 

avaliação das alterações comportamentais, fisiológicas e contextuais. Esta escala tem em 

consideração a idade gestacional do recém-nascido influenciando diretamente a pontuação total 

da mesma. A pontuação pode ir até aos 21 pontos, correspondendo a uma dor intensa. Valores 

totais de 0 a 6 correspondem a uma dor mínima ou sem dor, por outro lado valores totais 

superiores a 12, significam uma dor moderada a intensa. Comparando esta escala às anteriores, 

esta é considerada a menos utilizada em contexto, uma vez que se verifica uma maior 

complexidade na sua interpretação, sendo a sua utilização menos prática e intuitiva (7). 
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Imagem 2: Escala de avaliação de dor de PIPP (Premature Infant Pain Profile) (7:246) 

 

Escalas de avaliação da dor para crianças até aos 4 anos de idade ou com deficit cognitivo: 

A Escala de Avaliação de FLACC é uma escala comportamental, utilizada para 

lactentes a partir dos 2 meses de idade, até aos 4 anos e em crianças com atraso cognitivo. É 

constituída por cinco indicadores que avaliam a expressão facial, o movimento das pernas, 

atividade, choro e a consolabilidade de zero a dois pontos. A medição total da dor pode variar 

entre os zero e dez pontos. Sendo zero pontos correspondente a dor nenhuma dor e 10 pontos, 

máxima (1). 
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Imagem 3: Escala de avaliação de dor de FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) (1:44) 

No que refere ao lactente, é ainda possível identificar a presença de dor através da 

avaliação dos sinais vitais, assumindo que o aumento da tensão arterial, frequência 

cardíaca, frequência respiratória, sudorese palmar e palidez cutânea significam a existência 

da mesma (1). 

 

PAIS/CUIDADORES 

A presença de dor na criança e lactente apresenta-se muitas vezes como fator de stress e 

ansiedade para os pais/cuidadores, condicionando a sua colaboração nos cuidados e no controlo 

da dor (6). Contudo, são eles os melhores parceiros para avaliar e identificar a existência de dor 

no lactente, assim como para a gestão da mesma. O ensino e a colaboração dos pais e 

cuidadores são por isso considerados fundamentais para prestação de cuidados de 

enfermagem à criança e família.  

Na identificação da dor no lactente a entrevista deve ser dirigida aos pais, no sentido 

de perceber quais as alterações comportamentais mais evidentes no bebé, tendo em conta o seu 
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padrão habitual, o início da dor, quais os fatores que a exacerbam e quais os que acalmam o 

lactente (9). 

 

Desta forma, é dever do enfermeiro: 

▪ Incentivar à colaboração dos pais e cuidadores, uma vez que desempenham um papel 

protuberante e facilitador na prestação de cuidados de enfermagem à criança e família (1, 

6, 7, 9).  

▪ Antes da realização de procedimentos dolorosos, explicar aos pais/cuidadores e à cri-

ança o motivo da sua realização, bem como se processa. A linguagem utilizada deve 

ser adaptada à criança e família, promovendo um cuidado humanizado e holístico (1, 6, 9). 

▪ Dirigir a entrevista aos pais, quando a criança é incapaz de expressar a presença de dor 
(1, 9). 

▪ Ensinar e instruir os pais sobre quais as alterações comportamentais mais frequentes 

no lactente, que possam simbolizar presença de dor (1). 

▪ Ensinar e capacitar os pais acerca das diferentes estratégias de alívio da dor possí-

veis de implementar, seja no domicílio, em contexto hospitalar ou de cuidados de saúde 

primário (1, 9). 

▪ Encorajar para a participação dos pais/cuidadores no processo de gestão da dor (1, 6, 

9). 

▪ Promover o esclarecimento de dúvidas e receios (1, 6, 9). 
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Apêndice VI – Folheto: Dor no Lactente - Estratégias não farmacológicas para o alí-

vio da dor e desconforto no bebé  
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Apêndice VII – Norma: Avaliação da dor na criança (de 1 mês aos 18 anos de idade) 

 

Avaliação da dor na criança (de 1 mês aos 18 

anos de idade)  

 

 

Versão: 01 

 

A rever: 

 

OBJETIVO: 

- Promover o bem-estar da criança;  

- Identificar atempadamente a presença de dor na criança;  

- Uniformizar a aplicação de escalas de heteroavaliação e autoavaliação da dor;  

- Valorizar a participação dos pais nos cuidados à criança; 

- Orientar os enfermeiros na formulação dos diagnósticos de enfermagem, planeamento das 

intervenções e avaliação das mesmas, nos cuidados de Enfermagem à criança com dor. 

 

DESTINATÁRIOS: Este procedimento aplica-se aos Enfermeiros que exercem funções no 

Serviço de Internamento de Pediatria do Hospital                . 

 

DIPLOMAS LEGAIS E OUTROS QUE SUPORTAM O PROCEDIMENTO:  

Circular Normativa Nº 09/DGCG - A Dor como 5º sinal vital; Circular Normativa 

Nº11/DSCS/DPCD – Programa Nacional de Controlo da Dor; Orientações técnicas sobre a 

avaliação da dor nas crianças; Dor – Guia orientador de Boa Prática, Cadernos da OE; 
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Estratégias não farmacológicas no controlo da dor na criança– Guia Orientador de Boa Prática, 

Cadernos OE. 

 

DOR 

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) a dor define-se 

como “uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente 

sensorial mas também um componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular 

concreta ou potencial, ou que é descrita em função dessa lesão” (4:6). A dor é por isso considerada 

uma experiência única e individual, marcante na vida da criança, pelo seu impacto a nível físico, 

sensorial, cognitivo, comportamental e sociocultural, pelo que, não deve ser desvalorizada (3).   

Quando a criança ainda não apresenta capacidades cognitivas desenvolvidas para 

exprimir verbalmente a sua dor é necessária a avaliação da mesma com recurso a outros 

intervenientes, como pais/cuidadores, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, que se 

baseiam sobretudo nas alterações comportamentais da criança. No mesmo sentido, existem as 

escalas de avaliação de dor adaptadas a cada faixa etária, que facilitam a identificação da 

presença de dor na criança (9). 

 

PROCEDIMENTO:   

A avaliação e o registo da intensidade da dor devem ser realizados: 

- no momento da admissão (5); 

- antes, durante e após a realização de procedimento dolorosos (5); 

- no momento da avaliação dos restantes sinais vitais (5); 
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- utilizando sempre a mesma escala de avaliação da dor (5). 

A avaliação da dor deve ser avaliada frequentemente conforme a necessidade da criança, 

contudo: 

        - Na presença de dor, esta deve ser avaliada no mínimo de 4 em 4 horas. 

        - Se não existir dor persistente, a sua avaliação poderá ser de 8/8h, conforme os restantes 

sinais vitais (10). 

 

Para um correto registo da dor esta deve ser caracterizada tendo em conta a: 

▪ evolução, isto é, a sua duração (quando se iniciou, contínua, intermitente, episódica) e 

o seu padrão (imprecisa, dilacerante, intensa, cortante ou pressionante) (8); 

▪ localização e irradiação (8); 

▪ causa (posição, respiração profunda, palpação) (8); 

▪ qualidade (descrição livre por parte da pessoa, sendo usual a utilização de palavras 

como facada, formigueiro, moedeira, queimadura) (8); 

▪ fatores de alívio e exacerbação, intensidade (medida através de instrumentos de ava-

liação próprios) (8); 

▪ sinais e sintomas associados, como náuseas, ansiedade, sudorese ou palidez (8). 
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AVALIAÇÃO DA DOR:  

Instrumentos de Avaliação da Dor na Criança 

Na avaliação de enfermagem, o enfermeiro planeia e implementa intervenções de 

enfermagem, desenvolvendo um plano de cuidados personalizado, tendo em conta as 

necessidades alteradas. Uma avaliação completa da dor, engloba a sua identificação, 

localização e quantificação.  

Pela dificuldade acrescida da avaliação da dor na criança, sobretudo no lactente, torna-

se importante utilizar instrumentos de avaliação adequados a cada faixa etária, estadio de 

desenvolvimento cognitivo, situação clínica ou antecedentes de saúde, que permitam ao 

profissional de saúde perceber se a criança tem dor, qual a sua intensidade, quais os fatores alívio 

e exacerbação, sinais e sintomas (1, 2).  

Os instrumentos de avaliação da dor utilizados em contexto de internamento de pediatria: 

▪ Escala de FLACC (escala de heteroavaliação da dor),  

▪ Escala de Faces (escala de autoavaliação da dor). 

▪ Escala Numérica (escala de autoavaliação da dor). 

         

Escala de Avaliação de FLACC 

▪ uma escala comportamental (1, 7). 

▪ utilizada para lactentes a partir dos 2 meses de idade e crianças com atraso cogni-

tivo (1, 7).  
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▪ É constituída por cinco indicadores que avaliam a expressão facial, o movimento das 

pernas, atividade, choro e a consolabilidade de zero a dois pontos (1, 7). 

▪ A medição total da dor pode variar entre os zero e dez pontos (1, 7). 

 

Imagem 1: Escala de avaliação de dor de FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) 
(1:44). 

 

Escala de Faces de Wong-Baker  

▪ aplicada para a avaliação da dor em crianças a partir dos quatro ou seis anos (1, 7).  

▪ É constituída por cinco faces diferentes associadas a números de zero a cinco:  

o “Face O, está muito feliz porque não tem nenhuma dor;  

o Face 1, tem apenas um pouco de dor;  

o Face 2, tem um pouco mais de dor;  
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o Face 3, tem ainda mais dor;  

o Face 4, tem muita dor;  

o Face 5, tem uma dor máxima, apesar de que nem sempre provocar o choro” (5:6). 

Deste modo, após explicar o significado de cada face será pedido à criança que ela identifica a 

face que mais associa aquilo que sente (5). 

Imagem 2: Escala de avaliação de dor de Faces Wong-Baker (5:6). 

 

Escala de Avaliação Numérica 

▪ utilizada a partir dos seis anos de idade (1, 7).  

▪ Apresenta números de zero a dez e é pedido à criança/adolescente que selecione o nú-

mero que mais se adequa à intensidade da sua dor (1, 7). 

▪ Zero (0) significa “sem dor” e dez (10) “dor máxima”) (1, 7). 

 

Imagem 3: Escala de avaliação de dor Numérica (1: 44). 
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Nota: se a criança já possuir idade/desenvolvimento cognitivo que lhe permita a identificação 

da dor, é realizada uma autoavaliação (Escala Numérica e Escala de faces), caso contrário é 

utilizado um método de heteroavaliação (Escala de FLACC) (1,5,7).  

 

PAIS/CUIDADORES 

▪ A presença de dor na criança e lactente apresenta-se muitas vezes como fator de stress e 

ansiedade para os pais/cuidadores, condicionando a sua colaboração nos cuidados e no 

controlo da dor (6).  

▪ São os melhores parceiros para avaliar e identificar a existência de dor no lactente, assim 

como para a gestão da mesma (1, 6).  

▪ O ensino e a colaboração dos pais e cuidadores são fundamentais para prestação de 

cuidados de enfermagem à criança e família (1, 6, 7, 9).  

▪ Antes da realização de procedimentos dolorosos, deve ser explicado aos pais/cuida-

dores e à criança o motivo da sua realização, bem como se processa. A linguagem 

utilizada deve ser adaptada à criança e família, promovendo um cuidado humanizado e 

holístico (1, 6, 9). 

▪ Para a identificação da presença de dor no lactente ou criança incapaz de se expres-

sar a entrevista deve ser dirigida aos pais, no sentido de perceber quais as alterações 

comportamentais mais evidentes na criança, tendo em conta o seu padrão habitual, o 

início da dor, quais os fatores que a exacerbam e quais a acalmam (1, 9). 

▪ Ensinar e instruir os pais sobre quais as alterações comportamentais mais frequentes 

no lactente, que possam simbolizar presença de dor (1). 
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▪ Ensinar e capacitar os pais acerca das diferentes estratégias de alívio da dor possí-

veis de implementar, seja no domicílio, em contexto hospitalar ou de cuidados de saúde 

primário (1, 9). 

▪ Encorajar para a participação dos pais/cuidadores no processo de gestão da dor (1, 6, 

9). 

▪ Promover o esclarecimento de dúvidas e receios (1, 6, 9). 

 

REFERÊNCIAS: 

1. Batalha, L. (2010). Dor em pediatria: compreender para mudar. 1ª Edição. Lisboa: LI-

DEL.  

2. Batalha, L., Costa, L., Reis, G., Jacinto, F., Machado, R., Santos, P. (2014). Dor Pediá-

trica em Portugal: Resultados da sensibilização e formação. Acta Pediátrica Portuguesa. 

Vol.42, n.2, pp.99-106 

3. Direção-Geral da Saúde [DGS] (2003). Circular Normativa Nº 09/DGCG - A Dor como 

5º sinal vital. Registo sistemático da intensidade da Dor. Lisboa, Portugal: Direção-Geral 

da Saúde. 

4. Direção-Geral da Saúde [DGS] (2008). Circular Normativa Nº11/DSCS/DPCD – Pro-

grama Nacional de Controlo da Dor. Lisboa, Portugal: Direção-Geral da Saúde. 

5. Direção-Geral da Saúde [DGS] (2010). Orientações técnicas sobre a avaliação da dor 

nas crianças Lisboa, Portugal: Direção-Geral da Saúde. 



 
 

 
set-22 | Página 134 

 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

6. Direção-Geral da Saúde [DGS] (2012). Orientações técnicas sobre o controlo da dor em 

procedimentos invasivos nas crianças (1 mês a 18 anos). Lisboa, Portugal: Direção-Geral 

da Saúde. 

7. Hockenberry, M. J.,  Wilson, D. (2015). Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica 

8º Edição. Rio de Janeiro: Eelsevier Editora Lda. 

8. Ordem dos Enfermeiros [OE] (2008). Dor – Guia orientador de Boa Prática. Cadernos 

da OE. Serie I, Número 1.  

9. Ordem dos Enfermeiros [OE] (2013). Estratégias não farmacológicas no controlo da dor 

na criança– Guia Orientador de Boa Prática. Cadernos OE. Série 1, Número º6. 

10. Sueann Penrose (2019). Pain Assessment and Measurement. The Royal Children’s Hos-

pital Melbourne: Clinical Guidelines (nursing). Disponível em: 

https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Pain_asses-

sment_and_measurement/ 

 Elaborado: 

Aluna de EESIP 
Lúcia Azedo 

Data 

Maio 2021 

Aprovado Data 

____/__/__ 

 

  

https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Pain_assessment_and_measurement/
https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Pain_assessment_and_measurement/


 
 

 
set-22 | Página 135 

 

Avaliação e Gestão da dor no lactente: a importância da capacitação dos pais e cuidadores 

Apêndice VIII - Resumo da Scoping Review: Dor em neonatologia: Estratégias não 

farmacológicas para o seu alívio 

 

Resumo: A dor no recém-nascido constitui um risco com consequências a curto e longo prazo. 

Nesta fase de desenvolvimento já existe capacidade para reconhecer a dor e associá-la a 

determinados acontecimentos.  

Objetivos: Capacitar os enfermeiros para a aplicação de estratégias não farmacológicas no alívio 

da dor, antes, durante e após a realização de procedimentos dolorosos. Demonstrar a eficácia das 

estratégias não-farmacológicas para o alívio e prevenção da dor, em contexto de neonatologia. 

Métodos: Através de pesquisa em base de dados durante o mês de março de 2021 foi realizada a 

presente Scoping Review, sendo os dados colhidos e analisados segundo The Joanna Briggs 

Institute. De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados sete artigos.  

Resultados: Todos os artigos analisados foram ao encontro do objetivo inicial, sendo que todos 

eles evidenciaram a importância da implementação das estratégias não-farmacológicas no alívio e 

prevenção da dor, em contexto de neonatologia.   

Conclusões: As estratégias não farmacológicas para o alívio da dor devem ser a primeira linha de 

abordagem, pelo que é fundamental a formação contínua das equipas, assim como a elaboração de 

guidelines e normas orientadoras, como intuito de prevenir e gerir a dor no recém-nascido antes, 

durante e após a realização de procedimentos dolorosos. 

Palavras-chave – Enfermagem, Dor e Neonatologia  
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Apêndice IX - Resumo da Revisão Sistemática de Literatura: O impacto da ansiedade 

dos pais na experiência de dor na criança 

Resumo: A presença de dor criança provoca nos pais/cuidadores sentimentos de ansiedade e im-

potência que são facilmente identificados pela criança.  

Objetivos: Demonstrar qual o impacto do stress e a ansiedade dos pais na experiência de dor da 

criança até aos 13 anos de idade, perante procedimentos dolorosos. Identificar estratégias que di-

minuam a ansiedade dos pais perante a realização de procedimentos dolorosos em crianças até aos 

13 anos de idade, em contexto hospitalar e de cuidados de saúde primários.  

Métodos: Através de pesquisa em base de dados durante o mês de março de 2021 foi realizada a 

presente Revisão Sistemática, sendo os dados colhidos e analisados segundo The Joanna Briggs 

Institute. De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados sete artigos.  

Resultados: Todos os artigos analisados foram ao encontro ao objetivo inicial, sendo que todos 

eles evidenciaram que o nível de stress e ansiedade dos pais não aumenta a intensidade da dor 

sentida pela criança, mas tem impacto no comportamento e cooperação da criança durante o pro-

cedimento doloroso.  

Conclusões: Os pais são um elemento-chave para a prestação de cuidados à criança, sobretudo no 

que refere à gestão da dor.  Por isso estes devem ser (se possível) previamente preparados antes da 

realização de procedimentos dolorosos, devem ser incluídos nos cuidados, permitindo o esclareci-

mento de dúvidas e receios. 

Palavras-chave: Dor, Ansiedade e Pais 


