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RESUMO
Este artigo expõe a síntese do relatório de estágio apresentado para a obtenção do
grau de Mestre em Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem.
Cuidar em Pediatria remete para uma filosofia de cuidados centrada na criança/jovem
e família. Considerando os pais, os melhores prestadores de cuidados, constituem-se
parceiros na prestação de cuidados à criança. É fundamental que os Enfermeiros
apoiem os pais durante as transições do ciclo de vida e desenvolvam intervenções que
promovam a parentalidade com o objetivo de os dotar de competências parentais e de
conhecimentos, para cuidarem dos seus filhos em situação de doença.
Objetivo: Analisar as intervenções desenvolvidas pelo Enfermeiro na Promoção da
Parentalidade, junto dos pais com criança em situação de doença, através da Prática
Baseada na Evidência.
Metodologia: Revisão Sistemática da Literatura, com pesquisa em bases de dados
científicas (2009 - 2014).
Resultados: Evidências revelam a importância dos cuidados centrados na família e sua
complexidade. O apoio aos pais, relação de parceria, de confiança e a capacitação, são
cruciais na promoção da parentalidade.
Conclusões: Mobilizar a Prática Baseada na Evidência na área da Parentalidade
contribui para uma intervenção de enfermagem competente, científica e atual.

Palavras-Chave: Cuidar, Enfermeiro, Pais, Criança doente, Parentalidade.
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ABSTRACT
This article presents a summary of the internship report submitted to a Master’s
degree in Nursing of Children and Youth.
Care in Paediatrics relates to a philosophy of care focused on the child/young person
and their family. Being the parents the best caregivers, they become partners in the
child caring. It is essential that Nurses support parents during lifecycle transitions and
develop interventions that promote parenthood, aiming at equipping them with
parental skills and knowledge so they can take care of their children in a disease
situation.
Goal: Analyze the Nurse’s interventions when promoting parenthood, among parents
with children in situation of disease, through evidence-based practice.
Methodology: Systematic review of the literature, with research on scientific
databases (2009 - 2014).
Results: Evidences show the importance of caring focused on the family and their own
complexity.The support given to the parents, the partnership and trust relationship, as
well as the empowerment are crucial in the promotion of parenthood.
Conclusions: Mobilize evidence-based practice at Parenthood contributes to a
competent, scientific and current nursing intervention.

Keywords: Care, Nurs*, Parents, Sick child, Parenting.

INTRODUÇÃO
A profissão de enfermagem está desde o seu início ligada a um conceito: o Cuidar,
incitando nos profissionais de saúde uma necessidade constante de desenvolver
competências com vista à prestação de cuidados de excelência. Collière (1999) afirma
que cuidar é um ato individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos
autonomia, mas é igualmente um ato de reciprocidade que prestamos à pessoa que,
temporária ou definitivamente, tem necessidade de ajuda para assumir as suas
necessidades vitais.
Segundo o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em
Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem (2011), o conceito de pessoa é
considerado nesta área de especialidade sob o binómio: criança/jovem e família. “Esta
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apresenta-se dependente dos cuidados da família, de forma a suprimir as suas
necessidades, com vista ao seu desenvolvimento saudável, até adquirir novas
capacidades e conhecimentos, que lhe permita ser cada vez mais independente até
alcançar a autonomia” (OE, Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados
Especializados

em

Enfermagem

de

Saúde

da

Criança

e

do

Jovem

[RPQCEESCJ],2011:12).
Cuidar em Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem, nos diversos contextos,
remete para uma filosofia baseada numa abordagem centrada na criança e família,
implicando um reconhecimento especializado e uma intervenção focalizada nas
necessidades, características e expetativas desta díade (Ordem dos Enfermeiros,
2010).
Em Pediatria, os cuidados centrados na família, mais do que um objetivo a alcançar,
são uma realidade, reconhecendo-se atualmente a importância da permanência da
família junto da criança, para a melhoria do seu estado de saúde.
Os Cuidados centrados na família visam fornecer apoio profissional à criança e família
através de um processo de envolvimento, participação e parceria, alicerçados pela
capacitação das famílias e pela negociação dos cuidados (Smith et al, 2006).
O objetivo dos cuidados centrados na família é manter a força dos papéis e laços
familiares com a criança, de forma a promover o bem-estar da unidade familiar.
A filosofia de cuidados centrados na família reconhece a família como uma constante
na vida da criança, que os profissionais de saúde devem apoiar, respeitar, encorajar e
potencializar a sua força e competência, desenvolvendo uma parceria com os pais
(Hockenberry e Wilson, 2011).
A necessidade de os pais participarem nos cuidados de saúde dos seus filhos tem sido
reconhecida por diversos autores. Em 1988, Anne Casey (Enfermeira neozelandesa)
desenvolveu a partir do modelo de cuidados centrados na família um modelo de
cuidados pediátricos “Modelo da Parceria de Cuidados” em que realça a importância
fundamental dos pais nos cuidados à criança hospitalizada. A autora destaca no seu
modelo um princípio fundamental: reconhecer que os pais são os melhores
prestadores de cuidados dos seus filhos. Na situação de doença para preservar o
crescimento e o desenvolvimento da criança, os cuidados a esta devem ser em forma

136

de proteção, estimulo e amor, reconhecendo-se aqui a primazia do papel da família,
nomeadamente dos pais (Casey,1993, citada por Mano, 2002).
Salienta-se a sua importância ao nível do reconhecimento e respeito pela família nos
cuidados à criança, conduzindo a que as necessidades da criança/família sejam centrais
ao processo de cuidar, tendo o Enfermeiro Especialista uma intervenção primordial na
promoção do ensino e apoio, de modo a capacitar a família na tomada de decisão
(Mano,2002).
Segundo Meleis et al, (2000), quando ocorrem situações de transição, os enfermeiros
são os cuidadores principais do cliente/família por estarem atentos às necessidades e
mudanças que as mesmas acarretam nas suas vidas e os preparam para melhor
lidarem com essas transições através da aprendizagem e aquisição de novas
competências. Na opinião de Harrison (2004), o contributo da Enfermagem é crucial
para o sucesso da transição.
Da teoria de Enfermagem sobre as transições, sobressai a ideia de que o enfermeiro
tem o dever de assistir as pessoas e ajudá-las a gerir as transições ao longo da vida
(Meleis et al.,2000). A Teoria das Transições de Meleis sustenta que o profissional de
Enfermagem deve ter uma melhor compreensão do processo de transição. Através de
uma visão mais completa e aprofundada, é possível estabelecer orientações para a
prática profissional de enfermagem, permitindo ao enfermeiro pôr em prática
estratégias de prevenção, promoção e intervenção face à transição que a pessoa
vivencia (Meleis et al., 2000). O papel do enfermeiro, nesta situação, passa por avaliar
as transições da família, determinar o impacto no sistema familiar e participar, com a
família, no planeamento de intervenções para reduzir os efeitos stressantes da
transição na saúde da família.
Os Enfermeiros desempenham um papel preponderante na adaptação ao processo da
Parentalidade. É importante que os profissionais aumentem o conhecimento científico
acerca da Parentalidade, de modo a proporcionar à criança/jovem/família e sociedade
em geral o benefício e influência positiva da mesma.
O Conselho Internacional dos Enfermeiros reconheceu que a Parentalidade e a
Adaptação à Parentalidade mereciam a atenção dos Enfermeiros, considerando-as,
como um foco da sua prática de cuidados. Na versão 1.0 da Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem (CIPE), a Parentalidade aparece descrita como uma:
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“Acção de Tomar Conta com as características específicas: Assumir as
responsabilidades de ser mãe e/ou pai; comportamentos destinados a facilitar
a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos
para optimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização
das expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos
comportamentos de papel parental adequados ou inadequados”
(CIPE,2006:43).
A adaptação à parentalidade é considerada um processo de transição na vida das
famílias, e é descrita na versão 1.0 da Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem como sendo uma:
“Acção de parentalidade com as seguintes características específicas:
comportamentos que incidem no ajustamento à gravidez e em empreender
acções para se preparar para ser pai ou mãe; interiorizando as expectativas
das famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos parentais
adequados ou inadequados” (CIPE,2006:43).
A transição para a parentalidade é um fenómeno complexo que requer a interiorização
e aprendizagem de novos conhecimentos e aquisição de novas habilidades para o
assumir do novo papel, o papel parental (Vieira, 2008).
No sentido de promover o Papel Parental foram mobilizadas e desenvolvidas as
competências definidas pelo regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde da criança e do jovem, tal como se preconiza
numa prestação de cuidados de nível avançado, nomeadamente:
 Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua Saúde;
 Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade;
 Presta cuidados de Enfermagem específicos em resposta às necessidades do
ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem;
Considera-se que a temática abordada se enquadra nesta necessidade de responder à
complexidade que o cuidado à criança e à sua família exige, promovendo o mais
elevado estado de saúde possível.
Tendo em conta a Promoção da Parentalidade revela-se a Competência, Assiste a
criança/jovem com a família na maximização da sua saúde, uma vez que a esta
competência definida pelo Regulamento, considera a natural dependência da criança,
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a sua progressiva autonomia e o binómio criança/família como alvo do cuidar do
Enfermeiro Especialista. O enfermeiro estabelece com ambos uma parceria de cuidar,
promotora da otimização da saúde, no sentido da adequação da gestão do regime
terapêutico e da Parentalidade. Assim, o enfermeiro implementa e gere em parceria
um plano de saúde promotor da parentalidade, negociando a participação da
criança/jovem e família em todo o processo de cuidar, rumo à independência e ao
bem-estar, comunicando através de técnicas adequadas à idade, ao estadio de
desenvolvimento e à sua cultura, proporcionando conhecimento e aprendizagem de
habilidades especializadas, utilizando ainda estratégias motivadoras para a assunção
dos seus papéis em saúde.

OBJETIVO:
Analisar as Intervenções desenvolvidas pelo Enfermeiro na Promoção da
Parentalidade, junto dos pais com criança em situação de doença, através da Pratica
Baseada na Evidência.

METODOLOGIA
Com o objetivo de estruturar a abordagem da problemática em análise através do
recurso às bases de dados científicas, é definida a pergunta em formato PI[C]O, que
guiará o enfermeiro nas opções estratégicas e metodológicas de pesquisa e
consequente contexto de análise. Nesta perspetiva, e para se poder confrontar a
prática de cuidar com as evidências científicas, iniciou-se o processo com base na
temática em estudo: “A promoção da Parentalidade”, surgindo a pergunta PICO:
“Quais as intervenções do Enfermeiro (I) na promoção da parentalidade, (O) junto
dos pais com criança dos 0 aos 5 anos, em situação de doença (P)?”
Após a definição da pergunta com base nos critérios utilizados para a formulação da
questão de investigação, apresentados no Quadro 1, inicia-se o processo de pesquisa,
que na sua génese tem a identificação das palavras-chave. Surgem então os termos de
interesse: Cuidar, Enfermeiro, Pais, Criança doente e Parentalidade. Os termos
apurados no contexto desta metodologia foram submetidos à plataforma MeSH
(Medical Subjects Headings) Browser, traduzindo os conceitos chave para a língua
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inglesa: Cuidar/Care; Enfermeiro/Nurs*; Pais/Parents; Criança doente/Sick Child;
Parentalidade/Parenting.

Quadro 1 - Critérios utilizados para a formulação da questão de investigação
CONCEITOS

P

POPULAÇÃO

Pais de crianças até
aos 5 anos em
situação de doença

I

INTERVENÇÃO

Intervenções do
Enfermeiro na
Promoção da
Parentalidade

(C)

COMPARAÇÃO

Podem existir ou
não

O

OUTCOMES

Promoção da
Parentalidade

PALAVRAS CHAVE

Pais
Criança doente

Cuidar
Intervenções
Enfermeiro

Care
Nurs*
Parents
Sick Child
Parenting

Parentalidade

Na etapa seguinte da revisão sistemática da literatura, e depois de encontrados os
descritores, selecionaram-se as bases de dados científicas a consultar: CINAHL Plus
with Full Text, MEDLINE with Full Text, Nursing & Allied Health Collection:
Comprehensive, através da EBSCOhost Web. A pesquisa foi efetuada a 13 de
Dezembro de 2014, às 23h e foram definidos os seguintes limitadores de pesquisa para
cada base de dados (Quadro 2):
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Quadro 2 - Limitadores de pesquisa nas bases de dados

CINAHL Plus with Full Text

MEDLINE with Full Text

Nursing & Allied Health Collection:
Comprehensive

Texto completo; Booleano; Data de Publicação de:
Outubro de 2009 a Outubro de 2014; Resumo disponível;
Qualquer autor é enfermeira; Prática baseada em
evidência; Humano; Faixa etária: Infant 1-23 meses e
Child, preschool 2-5 anos; Texto completo em PDF;

Texto completo; Booleano; Data de Publicação de:
Outubro de 2009 a Outubro de 2014; Resumo disponível;
Humano; Faixa etária Infant 1-23 meses e Child, preschool
2-5 anos;
Texto completo; Booleano; Data de Publicação de:
Outubro de 2009 a Outubro de 2014;Texto completo em
PDF.

Com a finalidade de selecionar os artigos mais adequados à revisão foram definidos os
critérios de inclusão e exclusão conforme apresentados no Quadro 3:

Quadro 3 - Critérios de inclusão/ exclusão para seleção dos artigos:

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Incluídos artigos publicados entre Outubro 2009 e
Outubro de 2014 (inclusive).

Excluídos artigos publicados antes de Outubro
2009 e depois de Outubro 2014.

Incluídos artigos publicados cuja população alvo
sejam crianças com idades compreendidas entre 1
mês e 5 anos.

Excluídos artigos publicados cuja população alvo
sejam crianças com menos de 1 mês de idade
e/ou com mais de 5 anos de idade.

Incluídos artigos publicados que mencionem
estudos qualitativos ou quantitativos e revisões
sistemáticas da literatura.

Excluídos artigos publicados que mencionem
outros tipos de estudos.
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Procedeu-se à pesquisa das palavras-chave individualmente, posteriormente à
conjugação de cada palavra-chave com as outras e finalmente ao cruzamento entre
todos os descritores, obtendo-se um resultado de 4 artigos, sendo selecionados
apenas 3, uma vez que o quarto artigo não fornecia informação para análise, apenas
continha o resumo do artigo e títulos de notícias relacionados com a Educação para a
Saúde e Educação Parental de acordo com determinadas doenças.
Foi efetuada a síntese e análise dos 3 artigos selecionados, com recurso à Escala de
Guyatt e Rennie (2002), para caracterizar o nível de evidência.

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Após leitura e síntese dos 3 artigos selecionados, e tendo por base a pergunta PI[C]O,
procedeu-se à análise das evidências encontradas, relacionando-as e comparando-as
com as atividades desenvolvidas nos contextos da prática durante o Estágio de
Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem II, rumo à aquisição das competências.
É de salientar que os artigos selecionados apontam para a importância da Promoção
da Parentalidade e para o Cuidar Centrado na Família.
As evidências revelam a importância dos Enfermeiros apoiarem e envolverem os pais
na prestação de cuidados. As intervenções do Enfermeiro são desenvolvidas, no
sentido de capacitar os pais de competências parentais e de conhecimentos
específicos de acordo com as suas necessidades, que permitam dar continuidade dos
cuidados aos seus filhos após a alta, com mais autonomia, confiança e segurança.
Os estudos foram realizados a partir das experiências vivenciadas pelos pais no
hospital e após a alta.
A participação dos pais nos cuidados é complexa e desafiadora destacando-se a
necessidade dos Enfermeiros terem uma maior compreensão da forma como essas
experiências são vivenciadas, para poderem intervir com mais qualidade e eficiência.
No 1º estudo, Higham e Davies (2012) referem que a prática de cuidados dos
Enfermeiros de Saúde Infantil e outros profissionais de saúde deve ter em conta que os
pais desempenham um papel importante no cuidado do seu filho doente no hospital.
Lamb (2000), citado por Higham e Davies (2012) refere que, tem havido uma tendência
global nas últimas décadas, para os pais se envolverem mais em todos os aspetos da
vida dos seus filhos, incluindo os cuidados de saúde.
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As autoras do 1º estudo referiram que todos os pais que participaram no estudo foram
observados tendo uma série de comportamentos de proteção. O carinho que os pais
partilhavam a cuidar da criança era evidente entre pais, mães e enfermeiros. Os pais
também frequentemente falavam do toque, demonstrando a sua importância para
eles. O cuidar dos pais corrobora o referido pelo Modelo de Anne Casey que valoriza a
proteção e o amor dos pais na prestação dos cuidados aos seus filhos.
No Serviço de Urgência Pediátrica para evidenciar o reconhecimento de que os pais
são os melhores prestadores de cuidados à criança, valorizando o amor como forma de
cuidar, foi elaborado um folheto sobre “A Importância de Serem Pais”.
Este estudo salienta ainda a importância dos cuidados centrados na família. O cuidado
centrado na família é amplamente considerado como a pedra angular da prática de
Enfermagem Infantil e Pediatria. Smith et al. (2002) citado por Higham e Davies
(2012:1391) descrevem o cuidado centrado na família como o “apoio profissional da
criança e da família através de um processo de envolvimento, participação e parceria
sustentada por empoderamento e negociação”.
De acordo com os conteúdos do artigo, pode-se concluir que os resultados do estudo
vieram dar visibilidade e credibilidade à sua prática de cuidados nos vários contextos
durante o Estágio II, nomeadamente, a filosofia dos cuidados centrados na família,
considerando a família como um todo, envolvendo os pais na participação, negociação
e decisão dos cuidados, como parceiros em todo o processo de cuidar, na maximização
da sua saúde rumo à independência e ao bem- estar.
O 2º estudo, de Murdoch e Franck (2011) referem que algumas mães sugerem a
importância de panfletos sobre os cuidados básicos às crianças. Foram elaboradas no
Serviço de Pediatria, Recomendações aos Pais, nomeadamente: Criança com vómitos
e diarreia; Criança com febre e Criança com dor, de acordo com as necessidades
identificadas pelos pais, sendo estas, uma estratégia de otimização da promoção de
saúde e também promotoras para o exercício da parentalidade, tornando os pais mais
aptos nos cuidados aos seus filhos.
No estágio de Neonatologia foi elaborado um Guia Orientador para os pais sobre “Os
cuidados ao RN Prematuro” com o intuito de dotar os pais de conhecimentos
específicos ao RN prematuro.
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As mesmas autoras referem que os Enfermeiros podem ser capazes de adaptar e
fornecer informações e suporte instrumental mais adequados para as mães assumirem
a responsabilidade total da prestação de cuidados ao RN prematuro após a alta
(Murdoch e Franck,2011).
O mesmo estudo revela ainda, que o apoio dos Enfermeiros de Saúde infantil e
Pediatria trouxe às mães confiança na transição para o regresso a casa (Murdoch e
Franck,2011).
A Mestranda em todos os contextos deu sempre importância à Preparação para a alta,
aos Cuidados antecipatórios; à informação informal de acordo com as necessidades, ao
apoio aos pais e à relação de confiança que deve ser estabelecida desde o
acolhimento.
As evidências encontradas neste artigo vão também ao encontro da prática de
cuidados desenvolvida durante o Estágio na UCIN, tendo em consideração que o
impacto emocional da experiência da unidade neonatal continua na transição do
hospital para casa, procurou-se sempre apoiar os pais nesta transição crucial. Foram
aproveitados todos os momentos para estabelecer uma relação de confiança,
envolvendo os pais na prestação de cuidados ao RN, tornando-os parceiros no cuidar,
com o objetivo de os dotar de competências parentais e de conhecimentos específicos
para o cuidado ao RN prematuro, preparando os pais para a alta, o mais precocemente
possível. Os pais são considerados parceiros no cuidar e não visitantes.
As mães neste estudo partilharam ainda uma preocupação comum: Aprender a
confortar os seus lactentes (Murdoch e Franck,2011). Durante os estágios investiu a
sua atuação na avaliação e gestão da dor, tendo a preocupação de capacitar e treinar
os pais nesse sentido, dando resposta à Unidade de competência “Faz a gestão
diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem otimizando as respostas ”,
permitindo adquirir a competência Cuida da Criança/jovem e família nas situações de
especial complexidade.

O 3º estudo refere que, globalmente há um crescente interesse profissional e político
em fornecer recursos online, baseados em evidências para apoiar e capacitar os pais
de crianças com doenças a longo prazo (Swallow et al., 2012). É de salientar a
importância de envolverem no estudo, os pais, os enfermeiros, outros membros da
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equipa multidisciplinar e voluntários em torno de um objetivo comum, melhorar a
autoeficácia parental nos cuidados prestados aos filhos. Salienta-se aqui a importância
da Equipa Multidisciplinar na prestação de cuidados, principalmente em situações de
especial complexidade.
Pode-se concluir, que os resultados dos estudos vão ao encontro da prática de
cuidados à criança/jovem e família, desenvolvida no percurso da construção das
competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde da
criança e do jovem, durante o Estágio II.

CONCLUSÕES
Após a análise reflexiva dos 3 artigos pode-se concluir, que o “cuidar familiar”
demonstrado pelos pais corrobora o Modelo de Anne Casey que valoriza a proteção e
o amor dos pais na prestação de cuidados aos seus filhos.
Salienta-se a importância dos cuidados centrados na família e sua complexidade,
sendo estes considerados cuidados de elevada qualidade.
Os artigos selecionados apontam para a importância: da Promoção da Parentalidade,
do Cuidado Centrado na Família, da Parceria de Cuidados, da Participação e
envolvimento dos pais nos cuidados, do Apoio aos pais, da Relação de confiança e da
Capacitação Parental.
Assim sendo, pode-se concluir que as intervenções na promoção da Parentalidade,
junto dos pais com criança dos 0 aos 5 anos, em situação de doença são intervenções a
nível dos seguintes domínios de atuação: envolvimento, participação e parceria de
cuidados, capacitação e negociação dos cuidados.
O apoio aos pais, a relação de parceria e de confiança, assim como a capacitação
parental são cruciais na Promoção da Parentalidade.
As intervenções em todos os contextos foram realizadas em parceria com os pais no
sentido de os capacitar de competências parentais e de conhecimentos específicos em
resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem,
que permitam cuidar dos seus filhos com mais autonomia, confiança e segurança.
Assim é possível Cuidar e Capacitar para Cuidar.
Salienta-se a importância desta revisão sistemática da literatura enquanto mais-valia
para a intervenção especializada em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria. Cuidar
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com base na evidência científica conduz a uma maior autonomia, autoconfiança e
segurança no Saber, Saber Ser, Saber Estar e Saber Fazer, contribuindo para a
Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados Prestados.
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