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de visitas a unidades de saúde, mantendo-se, contudo, a 
permissão de acompanhante para o doente pediátrico 
(Direção-Geral da Saúde, 2020b). Esta limitação a um 
acompanhante por criança (quando anteriormente era 
permitida a permanência de ambos os pais/outros cuida-
dores durante o período diurno) e a restrição de visitas 
resulta numa limitação do contacto social e familiar, que 
se configura como tão importante na adaptação e gestão 
de todo o processo de doença.

Também a ausência de associações de voluntariado 
como a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Acreditar, 
a Operação Nariz Vermelho e Música nos Hospitais se 
repercutiu na dinâmica do serviço, já que estas instituições 
contribuíam para uma amenização do ambiente hospita-
lar e para a humanização dos cuidados prestados, promo-
vendo o bem-estar das crianças/jovens e famílias.

Além disso, estas medidas constituem ainda uma 
barreira aos espaços lúdicos e ao brincar, facilitadores no 
estabelecimento da relação entre a criança e o Enfermeiro 
e parte integrante e indispensável no desenvolvimento 
saudável da criança. A brincadeira lúdica, enquanto “estra-
tégia de comunicação terapêutica, composta por diferentes téc-
nicas que ajudam na transmissão de informações verdadei-
ras, em linguagem adequada ao desenvolvimento cognitivo e 
intelectual da criança/adolescente” (Ordem dos Enfermei-
ros, 2013), funciona como instrumento valioso na obser-
vação e no cuidar, permitindo o desenvolvimento físico, 
emocional, mental e social da criança, e constituindo-se 
como facilitador na comunicação, participação e aceitação 
de procedimentos, já que facilita a diminuição do stress e 
a prestação de cuidados atraumáticos (Engenheiro et al., 
2016).

Estando restrito o acesso à sala de brincar e à escola, 
e estando as crianças limitadas aos seus quartos (e sendo 
limitado também o contacto entre as mesmas), está 
muitas vezes impossibilitada a brincadeira, acarretando 
possíveis dificuldades para a criança lidar com stress, 
nomeadamente o stress relacionado com a hospitalização, 
traduzindo preocupação com a sua saúde mental e desen-
volvimento infantil. 

Também a utilização permanente de máscara cirúr-
gica por parte dos profissionais de saúde parece estar a 
criar um impacto negativo no estabelecimento de uma 
relação terapêutica, já que não permite que a criança veja 
a cara e as expressões faciais do Enfermeiro e dos demais 
profissionais de saúde, podendo muitas vezes causar medo 
e uma comunicação pouco eficaz, tornando difícil o senti-
mento de segurança e acolhimento. 

Conclusão
O Serviço de Pediatria do IPOLFG sofreu modifica-

ções nas suas práticas, procedimentos, circuitos e infraes-
truturas por forma a responder às necessidades das crian-
ças/jovens com doença oncológica neste contexto. 

Assim, foi necessária a implementação de medidas 
tais como a minimização do número de pessoas que se 
deslocam ao serviço, a minimização das deslocações das 
crianças/jovens ao hospital, o reforço das medidas básicas 
de precaução para higiene respiratória, a manutenção do 
distanciamento social, a implementação de testes de ras-
treio frequentes e a restruturação do serviço para criação 
de uma zona de contenção. Contudo, importa lembrar 
que este se trata de um processo dinâmico e evolutivo, que 
se vai modificando numa tentativa de adaptação às suces-
sivas exigências da pandemia que vivenciamos.

Apesar das dificuldades e das barreiras impostas, 
mantém-se o esforço por parte de toda a equipa multi-
disciplinar em prestar cuidados de qualidade e seguros, 
no respeito de uma filosofia de cuidados humanizados e 
centrados na criança/jovem e família. 
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