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RESUMO 

 

Enquadramento: Com o envelhecimento natural da pessoa, aumenta a prevalência da doença 

degenerativa, quer seja inflamatória ou traumática da articulação coxofemoral. Com a evolução 

constante dos cuidados de saúde, a Artroplastia da Anca surge como a resposta mais bem-sucedida, 

tornando-se, assim, num dos procedimentos mais realizados. Nesta situação, a Enfermagem de 

Reabilitação permite o empoderamento e a capacitação da pessoa e sua família, ao aumentar a 

capacidade funcional e ao diminuir a dependência no autocuidado, contribuindo, deste modo, para 

uma maior qualidade de vida e uma transição segura para a sua casa. 

Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas durante o Estágio Final, assim como todo o 

processo de desenvolvimento de competências de Enfermeiro Especialista, Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Reabilitação e de Mestre, e evidenciar os ganhos em saúde após a 

implementação de um programa de reabilitação às pessoas submetidas a Artroplastia da Anca. 

Metodologia: Implementou-se um programa de intervenção de enfermagem de reabilitação às 

pessoas submetidas a Artroplastia da Anca, por artrose ou fratura. Utilizou-se a metodologia de 

estudo de casos múltiplos, com base na Teoria de Enfermagem de Orem e na Teoria das Transições 

de Meleis. Foram avaliados os resultados da capacitação para o autocuidado da pessoa, assim como 

os conhecimentos adquiridos. A amostra foi selecionada segundo os critérios de serem submetidos 

a Artroplastia da Anca e aceitarem participar no programa de reabilitação depois de esclarecidos. 

Resultados: As avaliações efetuadas no dia da admissão, no dia a seguir à cirurgia e no dia da alta 

evidenciaram uma melhoria da funcionalidade da pessoa, assim como a aquisição de 

conhecimentos relacionados com a sua situação, demonstrando ganhos em saúde, sensíveis aos 

cuidados de enfermagem de reabilitação. 

Conclusão: As competências de Enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e de 

Mestre foram adquiridas, ao possibilitar uma melhoria da funcionalidade e um aumento da 

capacitação e empoderamento da pessoa submetida a Artroplastia da Anca e sua família. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação; Capacitação/Empoderamento; Artroplastia da Anca 
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ABSTRACT 

 

Framework: With the natural aging process, increases the prevalence of the degenerative disease, 

whether inflammatory or traumatic of the hip joint. With the constant evolution of health care, hip 

arthroplasty appears as the most successful answer becoming one of the most performed 

procedures. In this situation, nursing rehabilitation allows the empowerment and training of the 

person and their family, by increasing functional capacity and decreasing dependence on self-care 

contributing to a better quality of life and a safe home transition. 

Objective: To describe the activities developed during the Final Stage, as well as the entire skills 

development process related to Specialist Nurse, Specialist Nurse in Rehabilitation and Nursing 

Master, and highlight the gains in health after the implementation of a rehabilitation program for 

people undergoing hip arthroplasty. 

Methodology: A rehabilitation nursing intervention program was implemented 

for people undergoing hip arthroplasty, due to arthrosis or fracture. A multiple case study 

methodology was used based on Orem's Nursing Theory and Meleis’s Transitions Theory. The 

results of training for self-care as well as the knowledge acquired were evaluated. The sample was 

selected according to the criteria for undergoing hip arthroplasty and acceptance to participate in 

the rehabilitation after being clarified. 

Results: The assessments performed on the day of admission, the day after surgery, and the day of 

release showed an improvement in the person's functionality, as well as the acquisition of 

knowledge related to their situation, demonstrating health gains sensitive to nursing rehabilitation 

care. 

Conclusion: The competencies of specialist nurses in Rehabilitation and Nursing 

Master were acquired, enabling an improvement in functionality and an increase in training and 

empowerment of the person undergoing hip arthroplasty and their family. 

 

Keywords: Rehabilitation Nursing; Empowerment; Hip Arthroplasty 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do 4º Curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade 

de Évora, das Escolas Superiores de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, Setúbal, Portalegre e 

Castelo Branco, no contexto da unidade curricular, Estágio Final, na área de especialização em 

Enfermagem de Reabilitação. 

O Estágio Final decorreu durante 16 semanas, tendo tido início a 18 de janeiro e término a 18 

de junho. No entanto, devido à situação de pandemia vivida nacional e internacionalmente, foi 

necessária uma interrupção no período compreendido entre 27 de janeiro e 12 março. 

De acordo com o planeamento de atividades desta unidade curricular, o estudante deve 

conseguir planear cuidados de enfermagem de reabilitação adequados à individualidade de cada 

pessoa e da sua situação de saúde/doença, executar as intervenções planeadas e avaliar a 

efetividade das intervenções realizadas, para, deste modo, poder comprovar os benefícios em 

saúde para a pessoa. Para além disso, deve estar integrado numa equipa multidisciplinar e sob 

orientação e supervisão de um enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação (Ferreira 

et al., 2021).  

Para atingir este objetivo, foi implementado um projeto de estágio intitulado “Preparação do 

regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura” 

no serviço de Ortopedia do Hospital X durante 10 semanas. O presente relatório constitui a etapa 

final deste percurso, onde está evidenciado o processo de capacitação da pessoa submetida a 

Artroplastia da Anca, quer em consequência de artrose ou de fratura. 

Este serve também para evidenciar capacidades de reflexão crítica sobre todo o percurso de 

aprendizagem e sobre as competências comuns de enfermeiro especialista, competências 

específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação (EEER) e ainda sobre as 

competências de mestre, pelo que deve ser presente a provas públicas. 

A escolha do tema do projeto está relacionada com o interesse pessoal e também com a 

necessidade do serviço na elaboração de protocolos de intervenção no âmbito da Enfermagem de 

Reabilitação às pessoas submetidas a Artroplastia da Anca, visto ser uma das cirurgias mais 

realizadas, quer como consequência da artrose primária, quer por fratura devido a queda. 

O fenómeno do envelhecimento da população traz consigo inúmeras alterações anatómicas e 

fisiológicas que contribuem para o aumento da prevalência das doenças crónicas e, 
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consequentemente, para o aumento de pessoas em situação de dependência. As alterações que 

mais contribuem para esse aumento atingem o sistema visual, vestibular, nervoso central, 

cardiovascular, musculoesquelético e ósseo, o que além de provocarem um maior risco de queda e 

incapacidade funcional, também constituem uma das causas mais comuns de dor crónica e fadiga 

(Cruz et al., 2021; Esquenazi et al., 2014). 

Do mesmo modo, o desgaste da cartilagem e das estruturas articulares provocado pelas 

doenças degenerativas, tais como a artrose, assume a principal causa de incapacidade da pessoa 

idosa, lesando articulações vitais para a funcionalidade, como, por exemplo, as da mão, do joelho, 

da anca, da coluna vertebral e do pé (Direção Geral da Saúde [DGS], 2005). 

Também as fraturas da extremidade proximal do fémur, que surgem usualmente em 

consequência de queda, contribuem para a perda da independência na mobilidade e incapacidade 

funcional nas diversas atividades de vida diária, com elevados índices de morbilidade e mortalidade 

(DGS, 2003a; Martins & Mesquita, 2016). 

Estas patologias ortopédicas são as principais causas de deficiências significativas na função 

articular. Neste contexto, a artroplastia da anca surge como uma importante intervenção cirúrgica 

com potencial para a recuperação funcional das pessoas com tais problemas, contribuindo para a 

melhoria da dor, da mobilidade e da autonomia e independência funcional na realização das 

atividades de vida diária (AVD) e, deste modo, possibilitando uma melhoria da qualidade de vida 

(Cruz et al., 2021). 

De modo a minimizar esta diminuição da independência e incapacidade funcional, é de 

extrema importância que as necessidades reais da pessoa em situação de saúde/doença sejam 

identificadas o mais precocemente possível, de forma a desenvolver uma intervenção de 

reabilitação eficaz. O envolvimento da família possibilita a continuidade de um conjunto de ações 

de cuidados planeados, iniciados e mantidos durante o internamento, promovendo, assim, a 

adaptação à nova realidade do cuidado (Baixinho et al., 2021). 

O EEER é o elemento fundamental no processo de reabilitação, pois, além de ser detentor de 

competências, está também presente durante todo o internamento e na reinserção no domicílio e 

comunidade, podendo avaliar, as capacidades da pessoa e da família, assim como as suas 

possibilidades a nível económico e de disponibilidade de tempo, de modo a ajudar nas melhores 

decisões e garantir a continuidade dos cuidados (Martins & Mesquita, 2016). Assim, o enfermeiro 

deve assegurar que a pessoa e família saiam do hospital bem preparadas e apoiadas, possibilitando 

uma boa articulação e comunicação entre os profissionais, cuidadores e serviços de saúde 

(Paniagua et al., 2018). 
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Este relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos. Após esta introdução ao relatório 

e ao tema, é apresentado um enquadramento teórico no qual se especifica a anatomia da anca, 

artrose, fratura da extremidade proximal do fémur, artroplastia da anca, vias de abordagem e 

complicações. É abordado também o tema da capacitação da pessoa e a relevância da Teoria Geral 

de Orem e da Teoria das Transições de Meleis na sua conceção, assim como as intervenções de 

reabilitação realizadas no pré e pós-operatório, com o objetivo de uma preparação eficaz para a 

alta. 

No segundo capítulo é abordada a implementação do Projeto de Intervenção e as etapas que 

o constituíram, metodologia usada, descrição dos instrumentos de colheita de dados utilizados e 

as considerações éticas a que foi submetido. No terceiro capítulo são apresentados os resultados 

obtidos, assim como a posterior discussão. 

No quarto e último capítulo faz-se uma reflexão crítica das competências adquiridas como 

EEER e de Mestre. O relatório termina com uma breve conclusão e apresentação de todas as 

referências bibliográficas utilizadas. Encontram-se anexados todos os documentos referidos ao 

longo do relatório. 

A elaboração do presente documento está de acordo com o novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa e respeita as regras definidas no Regulamento do Estágio Final e Relatório do Mestrado 

em Enfermagem, assim como as normas da American Psychological Association (APA) sétima 

edição, na realização das referências bibliográficas (Universidade de Aveiro, 2020). 
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1.  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Anatomia da Anca 

 

A pelve ou cíngulo do membro inferior é uma formação anatómica constituída pela parte 

sacrococcígea da coluna vertebral (posteriormente) e pelos ossos coxais (anteriormente) e ainda 

pelas articulações e ligamentos que os unem. Cada osso coxal é constituído pelo ílio, o ísquio e o 

púbis, apresentando na sua porção central uma cavidade articular, o acetábulo (Pina, 2017).  

O fémur é um osso longo, o maior do nosso corpo, e apresenta, na extremidade proximal a 

cabeça proeminente e arredondada e um colo bem definido, duas tuberosidades denominadas 

grande trocânter (lateral ao colo) e pequeno trocânter (inferior e posterior ao colo), sendo ambos 

pontos de inserção de músculos (Pinto, 2016). 

A cabeça do fémur ao articular-se com o acetábulo do osso coxal, forma a articulação da anca 

ou coxo-femoral. Estas superfícies articulares estão revestidas por cartilagem, o que permite o seu 

deslizamento uma sobre a outra de forma suave e sem atritos. Está também envolvida por fortes 

massas musculares e ligamentos, sendo por isso, considerada a articulação mais resistente do corpo 

humano, tendo como principal função a sustentação do corpo e a locomoção (Cruz et al., 2021; 

Pina, 2017). 

Esta articulação é uma articulação móvel ou diartrose, e, como apresenta superfícies 

articulares esféricas, é denominada por articulação esferoideia ou enartrose. A estabilidade desta 

articulação é assegurada pela cápsula articular, reforçada pelo ligamento redondo e ligamentos 

tendinosos e pelos músculos periarticulares, que colaboram na coaptação da articulação (Tinoco et 

al., 2009). 

A execução dos movimentos depende dos músculos que constituem a coxa, estes são 

classificados em músculos ântero-laterais, mediais e posteriores. Os músculos ântero-laterais são o 

sartório, tensor da fáscia lata e quadricípite femoral. Os músculos mediais são o pectíneo, o adutor 

longo, o adutor curto, o adutor magno e o músculo grácil. Os músculos posteriores compreendem 

o bicípite femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Além destes, ainda temos a considerar 

o músculo glúteo máximo, o glúteo médio, o glúteo mínimo, os músculos obturadores externo e 

interno, os gémeos, os músculos piriforme e quadrado piriforme (Pina, 2017).   

Toda a envolvência musculo-tendinosa da articulação coxo-femoral tem uma importância 

fulcral, não só por proporcionar a mobilidade da articulação, mas também a estabilidade entre os 
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ossos e as estruturas moles em seu redor, qualquer alteração a nível muscular pode provocar graves 

lesões (Pina, 2017). 

 Devido a todas as características referidas, a articulação coxo-femoral pode executar 

movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. Por 

combinação destes movimentos, pode executar também o movimento de circundação (Pina, 2017).   

O movimento de flexão tem uma amplitude média de 120o, a extensão de 15o, a abdução de 

45o, a adução de 30o, a rotação externa de 30o e a rotação interna de 45o (Pina, 2017).  

Além do seu papel na sustentação do peso corporal, a anca tem uma função essencial na nossa 

locomoção, postura, suporte dos músculos, transmissão de forças e como proteção das vísceras 

pélvicas e abdominais (Pinto, 2016). 

 

 

1.2. A Artrose 

 

Com o aumento da longevidade da população, as afeções do sistema musculoesquelético têm 

aumentado, provocando grandes alterações no funcionamento dos processos vitais, sendo uma 

importante causa de incapacidade funcional (Amaro, 2019). 

A artrose é uma doença degenerativa que atinge fundamentalmente a cartilagem articular. É 

uma doença de progressão lenta, que ocorre em períodos avançados da vida ou em consequência 

de algum traumatismo. Caracteriza-se pela destruição ou alteração da cartilagem articular, com 

repercussão a nível do osso, nomeadamente com a formação de excrescências ósseas, chamadas 

osteófitos (Matos & Araújo, 2009). 

A Direção-Geral da Saúde (DGS, 2005) define a artrose ou osteoartrose como uma doença 

articular, que resulta da falência de vários processos de reparação face às múltiplas agressões e 

lesões sofridas pela articulação, sendo que existe destruição da cartilagem e reação do osso 

subcondral envolvendo toda a articulação, incluindo a cápsula, a sinovial, os ligamentos e os 

músculos adjacentes. Deste modo, a osteoartrose assume-se como a principal causa de 

incapacidade da pessoa idosa, já que se associa frequentemente a outras doenças incapacitantes, 

lesando articulações importantes para a funcionalidade, como as da mão, do joelho, da anca, da 

coluna vertebral e do pé. 

A artrose ou osteoartrose pode ter uma etiologia primária, quando o processo degenerativo 

ocorre com o envelhecimento e/ou com o uso excessivo das articulações. Também pode ter uma 

etiologia secundária, quando surge de uma patologia pré-existente, que, ao provocar lesões na 
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articulação ou na região peri-articular, predispõe a degeneração articular (Ruaro, 2004). Essas 

patologias incluem trauma, anomalias no desenvolvimento articular, defeitos metabólicos, infeção, 

doença endócrina, condições neuropáticas e distúrbios que afetam a estrutura normal e a função 

da cartilagem hialina (Lespassio et al, 2018). De acordo com lyer (2019), há ainda a considerar a 

obesidade, uma vez que aumenta o stress mecânico na cartilagem. 

As articulações mais frequentemente atingidas pela osteoartrose são: a coluna vertebral 

(segmentos cervical e lombar); a articulação carpometacarpiana do 1º dedo; as articulações 

interfalângicas proximais e distais dos dedos da mão; as articulações coxofemorais; as articulações 

dos joelhos e a articulação metatarsofalângica do 1º dedo (DGS, 2005; Skinner & McMahon, 2015).  

A artrose da anca ou coxartrose é uma doença de carácter degenerativo da articulação coxo-

femoral que atinge uma percentagem bastante elevada da população idosa. É caracterizada por 

variadas alterações físicas que ocorrem na articulação e dão origem à incapacidade para o trabalho, 

dependência de terceiros e gastos diretos com possíveis cirurgias e internamentos hospitalares 

(Martins, 2006). 

Com o passar dos anos, a cartilagem da cabeça do fémur e do acetábulo sofre desgaste e o 

osso fica exposto em contato direto e sem proteção da cartilagem. Isto provoca uma distorção das 

superfícies articulares e um aumento do stress mecânico sobre uma área específica da articulação, 

provocando muitas dores e dificuldade na mobilidade (Cunha, 2008). 

De acordo com Lespassio et al. (2018), existem vários fatores de risco associados à 

osteoartrose da anca, que podem ser considerados fatores de risco locais e gerais. No que se refere 

aos fatores de risco locais, podemos considerar a displasia articular, no sentido em que os 

transtornos de desenvolvimento que levam a anomalias estruturais da articulação podem 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento de osteoartrose da anca, e o trauma, uma 

vez que fraturas que envolvem a superfície articular podem causar artrose pós-traumática. Nos 

fatores de risco gerais, há a considerar: a idade, sendo que idade superior a 60 anos é um fator de 

risco importante; o sexo, no sentido em que a prevalência é maior entre os homens antes dos 50 

anos, enquanto as mulheres têm maior prevalência após os 50 anos; a obesidade, o excesso de 

peso corporal é um fator de risco, não apenas em articulações de suporte de peso, mas também na 

mão; a genética, vários estudos comprovam o seu papel importante; a ocupação, nomeadamente 

certos trabalhos manuais envolvendo muito peso e desportos de alto impacto, pois o stress 

repetitivo e sobrecarga mecânica estão ligadas a osteoartrose da anca. Segundo Tinoco et al. 

(2009), há ainda a considerar: o estado nutricional e metabólico, uma vez que a artrose está 

relacionada com várias doenças endócrinas e metabólicas, como por exemplo, a diabetes e a gota; 
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e ainda a osteoporose, por ser muito comum na pessoa idosa e favorecer a doença degenerativa 

da anca. 

A sintomatologia apresentada é essencialmente dor, que se torna mais intensa à medida que 

o quadro evolui, piorando com o movimento e melhorando com o repouso; rigidez na articulação, 

que limita o movimento, em especial, logo pela manhã devido à inatividade noturna e crepitação à 

mobilização (Pinto, 2016). Há ainda a considerar o edema e o calor nas articulações afetadas nos 

casos de osteoartrose mais grave, em que a perda completa da almofada de cartilagem causa atrito 

entre os ossos, provocando dor em repouso ou com movimento limitado (lyer, 2019). Todos estes 

fatores contribuem para a redução da amplitude articular e afetam a capacidade da marcha (Pinto, 

2016).  

No tratamento desta patologia, o tratamento não cirúrgico deve ser sempre a primeira opção. 

Em primeiro lugar há a considerar a perda de peso, se for caso disso, uso de dispositivos auxiliares 

de marcha, exercício para manter a mobilidade e melhorar a propriocepção, elevação do sapato 

para compensar o encurtamento, em simultâneo com a administração de analgésicos e anti-

inflamatórios para ajudar a reduzir os sintomas (Alencar, 2009; Serra, 2001). 

 

 

1.3.  A Fratura da Extremidade Proximal do Fémur 

 

As fraturas da extremidade proximal do fémur são muito frequentes em pessoas de idade 

avançada e representam um grave problema de saúde pública, causando muito sofrimento e 

incapacidade. Estão associadas à perda da independência na mobilidade e incapacidade funcional 

nas diversas AVD, com elevados índices de morbilidade e mortalidade (DGS, 2003a; Martins & 

Mesquita, 2016). 

De acordo com Cunha (2008), uma fratura é definida como uma interrupção completa ou 

parcial do tecido ósseo, ocorrendo quando o osso é submetido a um tipo de stress superior ao que 

pode absorver. Pode ocorrer por golpe direto, forças de esmagamento, movimentos bruscos de 

torção, forte contração muscular e, também durante uma atividade normal ou após lesão mínima. 

As fraturas podem ser classificadas de acordo com a sua localização, a causa, a lesão das partes 

moles e os traços de fratura. De acordo com a causa, podem ser consideradas fraturas de stress (de 

fadiga ou por sobrecarga), fraturas patológicas e fraturas traumáticas. Em relação à lesão das partes 

moles podem ser classificadas em fraturas simples, expostas e complicadas. Segundo os traços de 
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fratura, podemos considerar fraturas completas, incompletas, cominutivas e ainda por compressão 

e esmagamento.  

A grande maioria das fraturas tem a sua origem por traumatismo, podendo este ser de baixa 

ou alta energia, com ação direta ou indireta da força de impacto sobre a superfície óssea, assim 

como por tração muscular súbita e violenta (Serra, 2001). 

As fraturas da extremidade proximal do fémur na pessoa idosa são muito frequentes, quer 

sejam provocadas por pequenas quedas ou devido à osteoporose avançada. Neste sentido, são 

consideradas todas as fraturas existentes no segmento ósseo demarcado a proximal pelo limite 

inferior da cabeça femoral, e a distal, a um nível 5 cm abaixo do limite inferior do pequeno 

trocânter. Podem existir três tipos de fraturas: trocantéricas (fraturas que ocorrem na área limitada 

pela linha intertrocantérica e pelo limite distal do pequeno trocânter), do colo (fraturas que 

ocorrem entre a cabeça femoral e a área trocantérica) e subtrocantéricas (fraturas que ocorrem 

entre o limite inferior do pequeno trocânter e 5 cm abaixo dele) (DGS, 2003a). 

As fraturas do colo do fémur podem ainda subdividir-se em fraturas subcapitais, transcervicais 

e basicervicais. De acordo com Serra (2001), Garden classificou-as em quatro graus, de acordo com 

o grau de desvio ou deslocamento. O grau I e II correspondem a fraturas do colo do fémur sem 

desvio, sendo que no grau III e IV há desvio e risco de comprometimento circulatório (Serra, 2001). 

De modo mais específico, o grau I corresponde a uma fratura incompleta ou impactada, o grau II 

considera-se uma fratura completa e sem desvio, o grau III verifica-se quando há uma fratura 

completa com desvio parcial, e o grau IV corresponde a uma fratura com desvio total do foco de 

fratura (Sousa & Carvalho, 2017a). 

Atualmente está muito difundido o sistema de classificação que cobre as fraturas do fémur 

proximal até 5 cm abaixo do pequeno trocânter, e divide as fraturas em 2 categorias principais: 

fraturas intracapsulares e extracapsulares. Nas fraturas intracapsulares são incluídas as fraturas da 

cabeça e do colo femoral (fratura subcapital e transcervical), e as fraturas extracapsulares 

compreendem as fraturas da região trocantérica (fraturas intertrocantéricas e subtrocantéricas) 

(Cruz et al., 2021; Palm, 2021). 

Normalmente é utilizado o tratamento cirúrgico com o objetivo de permitir a mobilização 

imediata com suporte total de peso, para que se consiga alcançar o nível funcional da pessoa prévio 

à fratura, quer seja marcha normal em pessoas independentes, ou alívio da dor em pessoas 

acamadas (Palm, 2021).  

Existem duas estratégias principais para o tratamento destas fraturas, são elas: prótese ou 

osteossíntese. Uma prótese compreende a remoção do local da fratura e a substituição da cabeça 

femoral, com uma hemiartroplastia ou artroplastia total da anca, no caso de envolver também um 
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componente acetabular. A osteossíntese envolve a redução de fragmentos ósseos para uma 

posição anatómica e fixá-los até à cura (Palm, 2021).  

Nas fraturas da cabeça femoral, os tratamentos cirúrgicos mais utilizados são a osteossíntese 

com um ou dois parafusos, dependendo da quantidade e tamanho dos fragmentos ósseos, e a 

artroplastia da anca, total ou parcial (Cruz et al., 2021). 

Nas fraturas trocantéricas e subtrocantéricas, o método cirúrgico mais utilizado são fixação 

com placas e parafusos, tais como dinamic hip screw (DHS), dinamic condilar screw (DCS), proximal 

fémur-locking compression plate (PF-LCP) e as cavilhas intramedulares (Sousa & Carvalho, 2017a). 

As fraturas do colo do fémur são tratadas por fixação interna ou por colocação de prótese total 

ou parcial (Cruz et al., 2021; Olson, 2011). 

No caso do idoso, a fratura do colo do fémur apresenta, na maior parte das vezes, a mesma 

localização e a mesma orientação, pois resulta de uma força traumática de baixa energia e ação 

indireta. No tratamento, deverá ser utilizada uma técnica de estabilização cirúrgica que permita 

mobilização e carga precoces (Martins & Mesquita, 2016).  

As complicações desta patologia decorrem não só da própria fratura e da cirurgia, mas também 

da imobilização, a que muitas vezes as pessoas são sujeitas. As mais frequentes são pseudoartrose 

nas fraturas não desviadas, falha na fixação, necrose vascular, falha na artroplastia e úlceras de 

pressão, atelectasia, pneumonia e tromboembolismo decorrentes da imobilização no leito durante 

tempo prolongado (Fernandes, 2016; Sousa & Carvalho, 2017a). 

O tratamento deste tipo de fraturas tem como principal objetivo a rápida recuperação da 

funcionalidade anterior. Atualmente, com a utilização de técnicas cirúrgicas pouco agressivas e 

materiais que permitem uma estabilização mecânica imediata, o início rápido da mobilização e 

carga precoce permite uma enorme diminuição das complicações da imobilização. Contudo, para 

que a máxima recuperação funcional seja possível, são necessárias medidas que previnam as 

complicações e mantenham a pessoa na melhor condição física possível. Posto isto, uma 

abordagem multidisciplinar que proporcione as condições imprescindíveis para a reabilitação da 

pessoa, de modo que esta recupere o seu status funcional pré-fratura, contribuirá de forma 

significativa para a redução dos efeitos nefastos desta patologia (DGS, 2003a). 
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1.4. A Artroplastia da Anca 

 

A artroplastia da anca constitui o tratamento cirúrgico de eleição quando o tratamento 

conservador ou outras opções cirúrgicas anteriores deixam de ser eficazes (DGS, 2013).  

Com o envelhecimento da população e o avanço da medicina, a artroplastia da anca tornou-

se a técnica mais utilizada e com elevado sucesso, resultando num grande número de intervenções 

realizadas diariamente nos serviços de ortopedia. É muito utilizada na artrose da anca, na fratura 

do fémur e outras patologias, mostra-se eficaz no alívio da dor, na redução da disfunção e na 

recuperação da função articular (Martins, 2006; Goyal, 2019), contribuindo, assim, para a melhoria 

da mobilidade, da autonomia e independência na realização das AVD, e deste modo aumentando 

a qualidade de vida (Cruz et al., 2021). 

A seleção do tipo de prótese deve basear-se nas necessidades específicas e individuais da 

pessoa, em relação à restauração funcional da anca danificada. A sobrevida de uma prótese e a 

qualidade de vida da pessoa dependem da correta seleção da prótese, da técnica cirúrgica e do 

método de fixação, não sendo menos importantes as características da pessoa, a idade, o peso 

corporal, a qualidade do tecido ósseo, o nível de atividade física e as expectativas (Gomes, 2014). 

 

 

1.4.1. A Artroplastia Total da Anca 

 

 A artroplastia total da anca está principalmente indicada para a pessoa com artropatia da anca 

que mantém a dor ou limitação na realização das AVD, mesmo após tratamento conservador que 

se demonstrou ineficaz (DGS, 2013). As causas mais comuns de dor e disfunção que estão na origem 

da indicação para artroplastia total da anca são: osteoartrose primária ou secundária, osteonecrose 

da cabeça femoral, doença inflamatória da anca e fratura do colo do fémur (DGS, 2013; Goyal, 2019; 

Ruaro, 2004). Atualmente, as recomendações para cirurgia baseiam-se na presença de dor e na 

incapacidade das pessoas, e não na idade, pois têm sido realizadas cirurgias com sucesso em todas 

as idades, desde o jovem adolescente com artrite juvenil até à pessoa idosa com artrose 

degenerativa (American Academy of Orthopaedic Surgeons [AAOS], 2020). 

Existem situações que estão contraindicadas para a realização da artroplastia total da anca. As 

contraindicações absolutas são: sinais de infeção ativa, imaturidade esquelética, paraplegia ou 

tetraplegia. Já as contraindicações relativas são: obesidade mórbida, artropatia de Charcot, doença 

neurológica ou neuromuscular incapacitante e/ou progressiva (DGS, 2013; Tinoco et al.,2009). 
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Para a cirurgia atingir o sucesso pretendido, deve-se ter em conta a correta seleção das 

pessoas, a correta técnica cirúrgica e seleção dos componentes protésicos. 

Os resultados são excelentes em cerca de 90% dos casos, em que a melhoria a nível da dor e 

da mobilidade permite o aumento da qualidade de vida dos indivíduos, possibilitando assim, o 

regresso às AVD e até mesmo às atividades laborais e sociais (Serra, 2001). 

A artroplastia total da anca teve o seu início nos anos 60, sendo considerada um tratamento 

revolucionário que com resultados tão positivos, veio alterar o conceito da cirurgia da anca e 

permitir o tratamento de situações que até então não tinham resolução satisfatória (Amaro, 2019; 

Serra, 2001). 

Existem diferentes tipos de próteses da anca, que permitem diferentes opções de acordo com 

cada situação. Uma prótese total da anca é constituída por um componente femoral, um 

componente acetabular e uma interface que lhe confere modularidade e grande flexibilidade. 

Sendo assim, a cabeça femoral danificada é removida e substituída por uma haste de metal, em 

cuja parte superior é colocada uma bola de metal ou cerâmica e a superfície danificada do 

acetábulo é removida e substituída por um acetábulo metálico com um espaçador de plástico, 

cerâmica ou metal, de modo a permitir uma superfície de deslizamento lisa (AAOS, 2020). 

  Estes componentes são de diversos materiais, nomeadamente polietileno de alta densidade, 

aço ou liga crómio-cobalto-molibdénio e cerâmica, nos quais as superfícies articulares podem ser: 

metal-metal, cerâmica-cerâmica, cerâmica-polietileno ou metal-polietileno (Amaro, 2019; DGS, 

2013).  

A escolha do implante deve ter em conta a qualidade e a resistência óssea, o nível de atividade 

física, o estado geral, a expectativa de vida e a idade da pessoa, assim como a experiência do 

ortopedista e as normas de orientação do serviço de que faz parte (DGS, 2013). Estes fatores 

determinam a sobrevida de uma prótese e a qualidade de vida da pessoa, pois dependem da 

correta seleção da mesma, da técnica cirúrgica utilizada, assim como do método de fixação (Gomes, 

2014). 

A fixação dos componentes pode ser efetuada de duas formas: nas próteses cimentadas há a 

colocação de uma camada de cimento ósseo entre o componente e o osso; nas próteses não 

cimentadas, a fixação é feita através de “press-fit” do componente nas paredes do osso. 

Normalmente, este tipo de prótese é produzido com uma superfície rugosa e porosa, revestida de 

hidroxiapatite, para possibilitar o crescimento ósseo para o interior desses poros, permitindo assim 

uma fixação muito firme e duradoura. Estes dois sistemas de fixação podem ser usados numa 

mesma prótese, fazendo uma fixação cimentada no componente femoral e uma fixação não 
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cimentada no componente acetabular, chamando-se uma prótese híbrida (Amaro, 2019; DGS, 

2013; Ruaro, 2004).  

 

 

1.4.2. A Hemiartroplastia da Anca 

 

As técnicas de reparação cirúrgica variam entre médicos e dependem da localização da fratura, 

qualidade óssea, deslocação e tipo de fratura. No entanto, a artroplastia da anca é usada em 

doentes idosos com fraturas descoaptadas, de forma a minimizar as complicações (Olson, 2011). 

Quando a superfície acetabular se encontra intacta, o mais indicado é a hemiartroplastia ou 

artroplastia parcial da anca, em que é substituída apenas a cabeça femoral, sem intervir 

cirurgicamente no acetábulo. De acordo com Tinoco et al. (2009), a rigidez e deformidade 

osteoartrítica dolorosa em doentes jovens, a necrose avascular da cabeça do fémur, a fratura 

subcapital em pessoas idosas e as doenças destrutivas da cabeça e do colo constituem indicações 

para este tipo de cirurgia. 

As hemiartroplastias têm uma menor taxa de luxação, menor tempo de cirurgia e menor perda 

sanguínea, quando comparadas com uma artroplastia total da anca (Palm, 2021).  

De entre os vários tipos de prótese parcial existentes, o mais utilizado é a prótese bipolar, em 

que o material de implante é constituído por três partes: uma haste femoral, na maior parte das 

vezes fixada com cimento; uma cabeça femoral, que se adapta à haste femoral; e um acetábulo de 

metal revestido por polietileno, que se ajusta à cabeça femoral e ao acetábulo ósseo (Ruaro, 2004). 

As artroplastias parciais podem ser cimentadas ou não cimentadas. A artroplastia parcial 

cimentada apresenta como vantagens uma menor incidência de dor residual e fratura 

periprotésica, melhor mobilidade, maior independência dos dispositivos auxiliares de marcha, 

melhor retorno às AVD e menor taxa de erosão acetabular. A artroplastia não cimentada apresenta 

como vantagens a redução do tempo cirúrgico, menor perda de sangue e menor índice de 

complicações clínicas relacionadas com a colocação do cimento (Ono et al., 2010). 

A hemiartroplastia da anca é um procedimento seguro, simples e rápido, que permite uma 

mobilização precoce, sendo o tratamento de eleição para fraturas instáveis do colo femoral nas 

pessoas idosas com mau estado geral, baixa capacidade mental, pouca capacidade deambulatória 

e baixa expectativa de vida (Schuroff et al., 2013). 

No entanto, o atraso na realização da cirurgia contribui para o aumento da taxa de 

mortalidade. Por isso, após a avaliação inicial e de se verificar se a pessoa apresenta alguma 
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comorbilidade aguda, tais como insuficiência cardíaca, anemia, pneumonia, arritmia cardíaca, entre 

outras, os estudos clínicos indicam que a cirurgia deve ser realizada dentro das primeiras 24-48h 

até 4 dias após o trauma, de modo a reduzir os riscos de complicações (Ono et al., 2010). 

 

 

1.4.3. Vias de Abordagem da Artroplastia da Anca  

 

A via de abordagem para a realização da artroplastia da anca é ainda hoje motivo de debate, 

com implicações diretas na recuperação pós-operatória precoce e tardia, na dor pós-operatória, na 

estabilidade da marcha e na taxa de luxação (Saraiva et al., 2014). 

De acordo com Tinoco et al. (2009), tendo em atenção a localização da incisão, a musculatura 

abdutora e a luxação da anca, as vias utilizadas são a via anterior, a via lateral e a via posterior. Na 

abordagem anterior, a pessoa é posicionada em decúbito dorsal e a incisão é feita anteriormente à 

musculatura abdutora e à articulação coxo-femoral, sendo assim, luxada anteriormente. Na 

abordagem lateral, quando se faz osteotomia do trocânter, chama-se abordagem lateral 

transtrocantérica e é uma abordagem principalmente usada nas cirurgias de revisão, ou designa-se 

abordagem lateral direta quando parte ou a totalidade da musculatura glútea é desinserida e a 

luxação da anca é realizada anteriormente. Na abordagem posterior, o acesso é posterior à 

musculatura e a luxação é feita posteriormente. Nas vias lateral e posterior, o posicionamento 

usado é o decúbito lateral. 

Na abordagem anterior, há a considerar a via antero-lateral ou Watson-Jones e a via anterior- 

direta (AAD). A via antero-lateral, permite uma rápida abordagem da articulação e é uma das mais 

fisiológicas, pois proporciona uma melhor preservação anatómica dos músculos e um bom acesso 

e visualização do acetábulo e da extremidade proximal do fémur. Além disso, apresenta uma menor 

taxa de luxação. A principal desvantagem é a diminuição da força muscular na abdução devido à 

tenotomia do musculo glúteo médio, que é o principal abdutor da coxa (Araújo et al., 2017). 

 A via anterior-direta é considerada uma verdadeira abordagem intermuscular e internervosa, 

uma vez que permite a retração dos músculos inervados pelo nervo femoral e do nervo glúteo 

superior, poupando, assim, a musculatura abdutora, e protegendo os tecidos moles em redor da 

articulação, mantendo a estabilidade dessa articulação (Flevas et al., 2020). As grandes vantagens 

são a menor agressão cirúrgica, a menor perda sanguínea e uma cicatriz mais pequena, o que causa 

menos dor após a cirurgia e uma recuperação mais rápida da capacidade da marcha, contribuindo 

para internamentos mais curtos. Como desvantagens, há a considerar a longa curva de 



 
 

out-21 | Página 26  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

aprendizagem, fraturas periprotésicas intra-operatórias, fraturas trocantéricas e perfurações 

femorais. Esta abordagem constitui um procedimento seguro com baixas taxas de complicações, 

sendo que a pessoa tem de recuperar apenas do procedimento cirúrgico, o que permite uma 

recuperação precoce sem restrição de movimentos ou permissão de carga. (Flevas et al., 2020; 

Saraiva et al., 2014). Deve, no entanto, haver cuidado na seleção das pessoas, pois a obesidade e 

apresentar um IMC superior a 40 constituem contra-indicações, uma vez que aumentam o risco de 

infeção (Amarasekera, 2019). 

Na abordagem lateral, há a considerar a via lateral direta ou Hardinge, quando o acesso é 

realizado diretamente, ou a via lateral transtrocantérica, quando é feita a osteotomia do trocânter. 

Estas são vias anatómicas que permitem uma boa exposição acetabular e femoral, o que facilita a 

colocação do implante. Temos como desvantagens um tempo de cirurgia mais longo e uma maior 

perda sanguínea (Tinoco et al., 2009). 

A abordagem posterior, que é uma das mais utilizadas para a cirurgia da artroplastia da anca, 

pois é uma via anatómica em que a exposição é relativamente atraumática, necessita de um tempo 

cirúrgico curto, com uma exposição excelente do canal femoral e do acetábulo e com poucas perdas 

sanguíneas. Tudo isto contribui para uma recuperação rápida da pessoa. A desvantagem é que 

apresenta maiores taxas de luxação, devido à instabilidade pós-operatória (Araújo et al., 2017; 

Tinoco et al., 2009;). 

 

 

1.4.4. Complicações da Artroplastia da Anca 

 

Apesar da Artroplastia da Anca apresentar um índice elevado de sucesso, podem surgir 

diversas complicações. Complicações graves ocorrem em menos de 2% das situações, mas as 

doenças crónicas existentes podem aumentar o potencial de complicações e prolongar ou limitar a 

recuperação total. 

 Como qualquer intervenção cirúrgica, a artroplastia da anca poderá levar a algumas 

complicações: 

• Infeção: pode ocorrer superficialmente na ferida operatória ou profundamente ao re-

dor da prótese; 

• Hemorragia/Hematoma: pode ocorrer no intra ou no pós-operatório, devido ao dreno 

aspirativo não estar funcionante ou por terapêutica anticoagulante; 
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• Lesões vasculares: pode ocorrer trombose venosa profunda e embolia pulmonar, de-

vendo adotar-se uma conduta preventiva, através da administração de heparina de 

baixo peso molecular, uso de meia elástica antiembólica no membro não operado e o 

levante e mobilização precoce para promover a circulação e reduzir a estase venosa; 

• Embolia gorda; 

• Fraturas: podem ocorrer durante a cirurgia na colocação dos implantes ou posterior-

mente, fraturas periprotésicas; 

• Lesões neurológicas periféricas: durante a técnica cirúrgica poderá haver lesão do 

nervo femoral, ciático e obturador, embora, normalmente, a recuperação seja espon-

tânea num período de meses. Caso não aconteça até um ano, a situação deve ser ex-

plorada; 

• Luxação da prótese: surge em resultado de um movimento ou posicionamento para 

além dos limites aconselhados de mobilidade da articulação. Ocorre com mais fre-

quência no 1º mês pós-operatório, pois os tecidos adjacentes ainda não proporcionam 

a estabilidade necessária; 

• Dismetria: pode ocorrer após a artroplastia da anca, embora durante a cirurgia o orto-

pedista tenha em atenção a manutenção do comprimento dos membros, podendo ha-

ver necessidade de alongar ou encurtar ligeiramente o membro para maximizar a es-

tabilidade e a biomecânica da anca; 

• Falência do implante: ao fim dos anos, pode ocorrer desgaste dos implantes, havendo 

a necessidade de serem substituídos; 

• Descelagem asséptica: ocorre a perda de aderência entre a superfície óssea e o im-

plante, sobretudo nas próteses cimentadas (AAOS, 2020; Amaro, 2019; DGS, 2013; 

Teixeira, 2013; Tinoco et al., 2009).  

O seguimento após artroplastia da anca deve ser feito de acordo com um programa de longo-

prazo. Assim, devem ser efetuadas consultas para cuidados relacionados com o penso até ao mês. 

Posteriormente, devem ser efetuadas consultas entre os 2-6 meses, os 12-18 meses, aos 5 anos 

após a cirurgia e à posteriori de 2 em 2 anos (DGS, 2013). 
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1.5. A Capacitação da Pessoa/Família submetida a Artroplastia da Anca 

 

Atualmente, a promoção da Literacia em Saúde junto das pessoas, das comunidades e das 

organizações constitui um importante desafio para a Saúde Pública.  

A Literacia em Saúde é definida como o conjunto de competências cognitivas e sociais, assim 

como a capacidade para aceder, compreender e utilizar a informação de modo a promover e a 

manter uma boa saúde. Implica o conhecimento, a motivação e as competências das pessoas para 

aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação de modo a tomar decisões conscientes sobre 

os cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção de estilo de vida saudável, mantendo ou 

melhorando a sua qualidade de vida durante todo o ciclo de vida (Arriaga et al., 2019). 

Deste modo e por influenciar a qualidade de vida do próprio e da sua família, pode trazer 

consequências a nível económico e da organização dos sistemas de saúde, pois uma baixa literacia 

em saúde pode dar origem a um maior número de internamentos e a uma maior utilização dos 

serviços de urgência, tal como a uma menor capacidade de desenvolver atitudes, individuais e 

familiares, preventivas de doença, contribuindo assim, para uma menor qualidade de vida (Espanha 

et al., 2016). 

De acordo com os resultados do Inquérito sobre Literacia em Saúde, Portugal é o país em que 

o grupo com nível excelente de Literacia em Saúde é menor, o nível suficiente encontra-se em 2º 

lugar e no que se refere à percentagem de pessoas com nível problemático, Portugal apresenta um 

nível mais elevado do que a média europeia (Arriaga et al., 2019). 

O conceito de promoção da saúde surge como um processo de capacitação que permite às 

pessoas adquirirem maior controlo sobre a sua saúde e o meio ambiente havendo, para isso, 

necessidade de mudanças no estilo de vida e nas condições de vida da população e da sociedade, 

a nível educacional. Isso implica a aquisição de conhecimentos e construção/desenvolvimento de 

habilidades pessoais e sociais, que permitem fazer escolhas com liberdade no sentido favorável à 

saúde e à qualidade de vida, ou seja, o empowerment, individual e comunitário. O empowerment 

envolve um processo educacional, que implica a construção de consciência crítica para superar 

limitações individuais e compreender os limites impostos pela sociedade (Lopes & Tocantins, 2012). 

A promoção em saúde proporciona o empowerment como uma possibilidade de emancipação 

individual ou de grupo, de modo que as pessoas ou grupos sejam preparados para participar 

ativamente no processo de tomada de decisão e de implementação de estratégias para a melhoria 

das suas condições de saúde (Costa et al., 2016; Vale et al., 2018). 

A educação da pessoa constitui um processo em que aprender implica construir, em vez de 

adquirir conhecimentos; significa desenvolver habilidades pessoais e sociais, em vez de apenas 



 
 

out-21 | Página 29  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

adaptar ou reproduzir comportamentos (Lopes & Tocantins, 2012). Nesse processo de construção 

de conhecimento é necessária a utilização de um conjunto de práticas que contribuam para o 

aumento da autonomia na tomada de decisão (Costa et al., 2016). A educação dá poder às pessoas, 

porque lhes dá os conhecimentos e as capacidades para, assim, gerirem os seus cuidados e 

controlarem as suas vidas (Habel, 2011).  

Com o objetivo de ajudar as pessoas a recuperar a sua estabilidade e o seu bem-estar é muito 

importante educar o cuidador familiar, para que este esteja capacitado para ajudar a pessoa no 

desempenho das suas AVD, na resolução de problemas e tomada de decisões para que adquira 

capacidades comunicativas e organizacionais e competências nos cuidados antecipatórios e de 

vigilância (Sousa et al., 2020).  

 Capacitar é um processo multidimensional que envolve conhecimento, decisão e ação, e em 

que os conhecimentos são constituídos pelos saberes construídos a partir dos valores da própria 

pessoa, sendo influenciados por fatores de ordem social, cultural e religiosa e podendo ser 

alterados ao longo da vida. Exercer a capacitação é um processo que envolve domínios cognitivo, 

físico e material. A nível pessoal, a capacitação tem o seu reflexo nas AVD que garantem as 

necessidades básicas, tais como, comer e beber, mover-se, lavar-se e vestir-se, eliminar e outras. A 

nível das atividades instrumentais e tendo como objetivo a adaptação à comunidade em que 

vivemos, procuramos aprender a andar de transportes, a fazer compras, a ter controlo da própria 

saúde, a gerir os haveres pessoais, entre outras. Todas estas atividades são o reflexo da autonomia 

e da independência e têm a ver com a funcionalidade e qualidade de vida (Reis & Bule, 2017; Sousa 

et al., 2020).  

No dia a dia, as pessoas gerem os conhecimentos de forma a dar resposta às variadas 

situações, procurando os conhecimentos e competências de acordo com as necessidades, 

conduzindo assim a sua aprendizagem para o que lhes é útil e faz falta para a sua capacitação (Reis 

& Bule, 2017).  

O enfermeiro detém um papel muito importante na área da educação e promoção em saúde, 

e na capacitação da pessoa, uma vez que é o profissional responsável pela gestão dos cuidados, 

permanece ininterruptamente com a pessoa no meio hospitalar e tem diversas oportunidades de 

contacto com a família ao longo do processo de cuidados. Além disso, o enfermeiro está capacitado 

para constatar as necessidades e, em conjunto com a pessoa, delinear estratégias de intervenção 

para ultrapassar essas mesmas necessidades, promovendo, assim, a sua capacitação (Amaro, 

2019). 

A pessoa que vai ser submetida a artroplastia da anca necessita de passar por um processo de 

aprendizagem, pois vai ter de adquirir “saber” acerca das precauções que deve ter para evitar a 
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luxação da prótese. Estas precauções vão obrigá-la a alterar os seus hábitos de vida e adotar 

estratégias para dar resposta às necessidades de autocuidado (Teixeira, 2013). Tendo isto em conta, 

o enfermeiro de reabilitação ajuda a pessoa a desenvolver as suas potencialidades, a otimizar a 

função e a aceitar a responsabilidade da sua participação no processo da equipa de reabilitação 

(Amaro, 2019). 

 

 

1.5.1. A Teoria Geral de Enfermagem de Orem 

 

Na orientação da prática de cuidados de Enfermagem de Reabilitação, os modelos de 

autocuidado e das transições revelam-se estruturantes e de excelência para a otimização da 

qualidade do exercício profissional.  

Na Teoria do Défice de Auto-Cuidado de Dorothea Orem, um dos objetivos de enfermagem é 

assistir a pessoa nas suas necessidades de autocuidado e assim permitir o retorno ao autocuidado 

após o processo de transição (Lutz & Davis, 2011). Através da Teoria de Orem pode-se compreender 

as condições e limitações na ação da pessoa, sendo possível determinar a necessidade de cuidados 

de enfermagem que tenham como objetivo garantir a satisfação do autocuidado ou a promoção da 

autonomia para o realizar (Fernandes et al., 2020). 

Vários autores descrevem a Teoria de Orem como uma teoria geral composta por três teorias 

relacionadas: a teoria do autocuidado, a teoria do défice do autocuidado e a teoria do sistema de 

enfermagem (Lutz & Davis, 2011; Taylor, 2004). 

O autocuidado refere-se ao desempenho ou à prática de atividades que as pessoas realizam 

para manter a vida, a saúde e o bem-estar (Foster & Bennett, 2000), ou seja, é um processo de 

manutenção da saúde e gestão da doença através de práticas benéficas. O autocuidado 

desempenha um papel fulcral na saúde das pessoas e está diretamente relacionado com os 

resultados clínicos (Petronilho, 2012).   

Na Teoria do Autocuidado, é definido o “como” e o “porquê” da pessoa necessitar de se 

autocuidar, tendo em conta que a pessoa desenvolve conhecimento e experiência ao longo da vida, 

que a capacita para a realização do autocuidado. Ao longo deste percurso podem surgir 

condicionantes cognitivos, físicos, emocionais/psicossociais e comportamentais e a capacidade de 

desempenhar o autocuidado pode variar (Foster & Bennett, 2000; Petronilho, 2012).   

A Teoria do Défice do Autocuidado define e desenvolve a razão pela qual as pessoas 

necessitam de ajuda nas suas atividades de vida, ou seja, de cuidados de enfermagem. Foram 
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identificados cinco métodos de ajuda: agir ou fazer pelo outro, guiar e orientar, proporcionar apoio 

físico e psicológico, proporcionar e manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal e 

ensinar (Foster & Bennett, 2000; Petronilho, 2012). Neste contexto e quando as necessidades são 

superiores à capacidade de ação da pessoa, estamos perante um défice de autocuidado, ou seja, o 

défice de autocuidado determina a relação entre as capacidades em autocuidar-se e as suas 

necessidades de cuidado. Perante a avaliação do défice, o enfermeiro adequa a sua intervenção 

com o intuito de minimizar os efeitos desse défice (Petronilho, 2012; Orem, 2001).  

De acordo com Foster e Bennett (2000), Orem refere cinco áreas de atividades para a prática 

de enfermagem: relacionamento terapêutico entre enfermeiro, pessoa e família até serem 

atingidos os objetivos propostos e não serem necessários os cuidados de enfermagem; identificar 

se e como as pessoas podem ser ajudados pela enfermagem; responder às dúvidas, desejos e 

necessidades da pessoa em relação aos cuidados de enfermagem; prescrever, proporcionar e 

regular os cuidados de enfermagem prestados à pessoa e familiares e coordenar e integrar os 

cuidados de enfermagem na vida diária da pessoa, noutra assistência de saúde ou serviços 

sociais/educação se necessários (Foster & Bennett, 2000; Petronilho, 2012). 

A Teoria dos Sistemas de Enfermagem descreve e explica como é que os enfermeiros, as 

pessoas ou ambos, dão resposta às necessidades de autocuidados, baseando-se nas necessidades 

de autocuidado e nas capacidades da pessoa para desempenhar as atividades de autocuidado 

(Foster & Bennett, 2000; Petronilho, 2012). Assim, e de modo a satisfazer os requisitos de 

autocuidado da pessoa, foram identificadas três classificações de sistemas de enfermagem que 

definem o âmbito da responsabilidade dos enfermeiros durante o seu exercício profissional. Estas 

são: sistema totalmente compensatório, sistema parcialmente compensatório e sistema de apoio-

educação. O sistema totalmente compensatório representa as situações em que a pessoa não 

consegue realizar as ações de autocuidado, dependendo de outros para a sua sobrevivência e bem-

estar. O sistema de enfermagem parcialmente compensatório é representado pelas situações em 

que tanto a pessoa como o enfermeiro realizam ações de autocuidado. Por fim, o sistema de apoio-

educação ocorre nas situações em que a pessoa possui capacidade para o autocuidado, mas não 

pode fazê-lo sem assistência, necessitando de apoio e orientação do enfermeiro para realizar essa 

ação (Foster & Bennett, 2000; Petronilho, 2012; Pinto, 2018).   

A Teoria de Orem distingue as necessidades de intervenção de acordo com o grau de 

dependência da pessoa ao seu autocuidado, contribuindo como um guia para o enfermeiro definir 

planos de intervenção funcionais e educacionais, estabelecendo metas em conjunto com a pessoa, 

dando-lhe capacidades e ferramentas para lidar com a incapacidade (Fernandes et al., 2020). 



 
 

out-21 | Página 32  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

Assim, podemos concluir que assistir as pessoas nas necessidades de autocuidado, 

promovendo a sua capacitação de modo a permitir alcançar a máxima independência, constitui o 

aspeto fulcral da Enfermagem de Reabilitação.  

 

 

1.5.2. A Teoria das Transições de Meleis 

 

De modo a promover a capacitação e o empoderamento das pessoas é necessário que os 

enfermeiros percebam os processos de transição e desenvolvam estratégias e intervenções que 

ajudem as pessoas a recuperar a estabilidade e o bem-estar para assim melhorarem a sua qualidade 

de vida. Os processos de capacitação são considerados adaptações que podem acontecer no 

decorrer do ciclo da vida, ou então, em situações abruptas como é o caso de acidentes e doenças, 

sendo que podem ocorrer várias transições ao mesmo tempo e a pessoa necessita de as reconhecer 

para poder decidir autonomamente (Sousa et al., 2020). Para o enfermeiro, proporcionar transições 

saudáveis é uma tarefa desafiante, uma vez que todas as pessoas são diferentes e únicas, e 

necessitam de adquirir novas funções e novas competências de modo a progredir nesse processo. 

Neste sentido os cuidados de enfermagem devem proporcionar uma assistência eficaz, melhorando 

os resultados e diminuindo o risco potencial que a experiência de transição pode colocar sobre as 

pessoas (Costa, 2016; Meleis, 2010). 

Neste contexto, a Teoria das Transições constitui um meio para orientar o enfermeiro a 

compreender as necessidades da pessoa no processo de transição, por meio de uma visão ampla e 

holística, a nível da prevenção, promoção e intervenção terapêutica dos cuidados (Lima et al.,2016). 

De acordo com o modelo teórico de Meleis, transição compreende a passagem entre dois 

estados estáveis, levando a pessoa a mover-se por diferentes fases dinâmicas e pontos de mudança, 

que provocam momentos de desequilíbrio, incertezas, conflitos interpessoais e perturbações 

(Costa, 2016; Santos et al., 2015). Assim, é necessário que a pessoa se consciencialize da situação 

de transição que está a viver para que se possa envolver, adquirindo novos conhecimentos, 

alterando comportamentos e definindo as necessidades que afetam o seu estado de saúde (Costa, 

2016; Sousa et al., 2020). 

O processo de transição é caracterizado pela sua singularidade, diversidade, complexidade e 

variadas dimensões que geram diferentes significados. Estes são determinados pelo modo como 

cada pessoa reage às circunstâncias de passagem associadas à sua existência, pois para além das 

influências exercidas pela família, a sua capacidade de adaptação é influenciada pelos recursos 
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pessoais e externos, nas vivências anteriores e no significado atribuído aos acontecimentos 

(Guimarães & Silva, 2016; Matos, 2019; Meleis, 2010). 

A teoria abrange dimensões relacionadas entre si, tais como, a natureza das transições, 

condicionantes facilitadores e inibidores da transição, padrões de resposta e intervenções 

terapêuticas de enfermagem. Quanto à natureza, foram identificados quatro tipos de transições: 

as de desenvolvimento, são as que ocorrem ao longo do ciclo vital da pessoa; as situacionais, que 

estão associadas com a mudança de papéis, incluindo a adição ou perda de um membro da família; 

as transições de saúde/doença, que incluem as alterações na situação de saúde para a situação de 

doença; e as organizacionais, que ocorrem no meio ambiente da pessoa e são precipitadas pelas 

mudanças a nível social, político e económico (Costa, 2016; Guimarães & Silva, 2016; Matos, 2019; 

Meleis, 2010; Santos et al., 2015). 

Estas dimensões podem apresentar variados padrões: simples ou múltiplas, sequenciais ou 

simultâneas, de acordo com a sobreposição entre as transições e a relação entre os variados 

acontecimentos que precipitam as transições (Costa, 2016), e possuem propriedades que são 

fulcrais às experiências de transição. Dessas propriedades fazem parte: conhecimento/consciência, 

que está relacionado com a perceção, conhecimento e consciencialização da pessoa sobre a 

experiência que está a viver; ajustamento/compromisso, que se reporta ao grau de envolvimento 

da pessoa nos processos da transição; mudança e diferença que, no respeitante à mudança, refere-

se ao facto de que uma transição implica sempre uma mudança, mas o inverso nem sempre se 

verifica e em relação à diferença, tem a ver com o nível de conforto da pessoa em lidar com a sua 

própria diferença; eventos e acontecimentos críticos, pois a maior parte das transições estão 

relacionadas com acontecimentos marcantes na vida das pessoas; período de experiência, que está 

relacionado com o fluxo ao longo do tempo que deve ser acompanhado pelo enfermeiro, tendo 

como objetivo os ganhos para a saúde (Guimarães & Silva, 2016; Santos et al., 2015). 

De modo a compreender melhor as experiências vivenciadas pelas pessoas durante o processo 

de transição, é importante identificar os fatores que podem facilitar ou dificultar o progresso no 

sentido de alcançar uma transição saudável. Estes foram definidos como condições facilitadoras e 

inibidoras e podem ser de três tipos: pessoais, comunitárias e sociais. Em relação às condições 

pessoais temos: os significados atribuídos aos acontecimentos que originam a transição ou ao 

sentido atribuído ao processo de transição, que podem ser considerados como neutros, positivos 

ou negativos; as crenças e atitudes culturais, que podem influenciar a expressão de emoções 

relacionadas com a própria transição, pois algumas pessoas sentem-se intimidadas em falar de 

algumas situações, preferindo vivenciar a situação de modo solitário; o status socioeconómico mais 

baixo, que está mais vulnerável a sintomas psicológicos que dificultam a transição; a preparação e 
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o conhecimento prévio que facilita a transição e a falta destes funciona como inibidor, pois saber o 

que esperar durante a mudança e quais as estratégias a usar durante o processo pode ser bastante 

facilitador na gestão da transição (Costa, 2016; Guimarães & Silva, 2016; Meleis, 2010; Santos et 

al., 2015). 

Das condições comunitárias fazem parte os recursos que uma comunidade disponibiliza que 

podem facilitar ou inibir o progresso das transições. Dentro das condições facilitadoras temos: o 

apoio da comunidade, dos amigos e familiares, as informações relevantes obtidas junto de 

profissionais de saúde, os conselhos de fontes respeitadas, os modelos de papéis e o 

esclarecimento de dúvidas. Das condições inibidoras fazem parte: a insuficiência de recursos, o 

suporte inadequado, a falta de planeamento e a inadequação das sessões de educação para a 

saúde, os conselhos não solicitados ou negativos, a informação insuficiente ou contraditória, os 

estereótipos e o confronto com o negativismo dos outros (Costa, 2016; Santos et al., 2015). 

As condições sociais incluem a marginalização, os estigmas e os papéis socialmente definidos, 

sendo por isso, muito importante conhecer o ambiente social em que a pessoa está inserida, para 

se poder desenvolver intervenções adequadas ao grupo e à comunidade (Santos et al., 2015). 

Uma transição saudável é determinada pelos padrões de resposta da pessoa ao processo de 

transição. Estes subdividem-se em dois tipos de indicadores, de processo e de resultados, e auxiliam 

a avaliação do enfermeiro (Guimarães & Silva, 2016; Meleis, 2010; Santos et al., 2015). 

Os indicadores de processo permitem identificar se a pessoa que vivencia a transição, se dirige 

no sentido de saúde e bem-estar ou da vulnerabilidade e riscos. Destes fazem parte: o sentir-se e 

manter-se ligado às redes de suporte, de que são exemplo, a família, os amigos e os profissionais 

de saúde; o interagir com pessoas que estão na mesma situação, com os profissionais, cuidadores 

e familiares; o estar situado no contexto em que se encontra inserido, permitindo assim, a 

reformulação dos significados em relação ao ambiente que o envolve; e o desenvolver confiança e 

ajustamento, que se manifesta quando se experiencia a transição e se demonstra compreensão dos 

variados aspetos relacionados com a mudança, se utiliza os recursos disponíveis e se desenvolvem 

estratégias para adquirir confiança e ultrapassar a situação (Guimarães & Silva, 2016; Matos, 2019; 

Meleis, 2010; Santos et al., 2015; Sousa et al., 2020). 

Os indicadores de resultado permitem concluir se a transição foi um evento saudável na vida 

da pessoa. Estes permitem aos enfermeiros a compreensão do processo de transição vivenciado 

pela pessoa e também das alterações que esse processo trouxe à sua vida, possibilitando um 

exercício da enfermagem mais humanizado, científico, compartilhado e holístico (Guimarães & 

Silva, 2016; Santos et al., 2015). 
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 Para tal, foram definidos dois tipos de indicadores: a “mestria” e as “identidades flexíveis e 

integradoras”. A “mestria” reporta-se ao desenvolvimento de novas competências e atitudes no 

decorrer do processo de transição para gerir a nova situação. Em relação ao indicador “identidades 

flexíveis e integradoras”, foi definido que numa transição saudável deve haver uma reformulação 

da identidade da pessoa, da qual resulta a integração de novos conhecimentos e a alteração dos 

comportamentos (Guimarães & Silva, 2016; Matos, 2019; Meleis, 2010; Santos et al., 2015; Sousa 

et al., 2020). 

Como os enfermeiros são os principais agentes facilitadores das pessoas/famílias que 

vivenciam transições, a intervenção terapêutica de enfermagem pode ser entendida como uma 

ação intencional e continuada durante todo o processo de transição e deve, também, proporcionar 

conhecimento e capacidade e desencadear respostas positivas às transições restaurando a 

sensação de bem-estar (Guimarães & Silva, 2016). As estratégias usadas devem ser sensíveis á 

compreensão do processo de transição do ponto de vista de quem o vivencia, dando primordial 

importância às necessidades sentidas. Por isso, é da competência dos enfermeiros, preparar e 

informar as pessoas segundo um processo de aquisição de novas competências no decorrer de uma 

experiência de transição (Santos et al., 2015). 

A enfermagem enquanto ciência e disciplina deve estar sensibilizada para os variados focos de 

interesse e intervenção no decorrer de uma transição. Pelo que o acompanhamento proporcionado 

pelos enfermeiros deve basear-se na facilitação nas transições das pessoas, famílias e comunidades, 

centrando a sua atenção no processo e nas experiências, com o objetivo de alcançar saúde e bem-

estar. Através de um cuidado congruente com as reais necessidades da pessoa, pode-se alcançar 

esse resultado de saúde e bem-estar, e facilitar a reformulação de identidade e mudança de 

comportamentos. Cabe assim, aos enfermeiros a tarefa de facilitar a transição, dotando as pessoas 

de mecanismos que permitam ultrapassar essa experiência, capacitando-as para a tomada de 

decisão e autocuidado (Guimarães & Silva, 2016; Santos et al., 2015). 

 

 

1.6. A Reabilitação da Pessoa submetida a Artroplastia da Anca 

 

A Reabilitação tem como objetivos principais melhorar a função e promover a independência 

e a máxima satisfação da pessoa salvaguardando a sua autoestima. Para isso são necessários 

conhecimentos e procedimentos específicos que permitem ajudar as pessoas com doenças agudas, 
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crónicas ou com sequelas, para estimular o máximo do potencial funcional e independência 

(Regulamento nº 392/2019). 

Para tal, e segundo o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Reabilitação, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER), 

deve conceber, implementar e também monitorizar intervenções de enfermagem diferenciadas, 

tendo como base os problemas reais e potenciais das pessoas. Desta forma atua a nível da 

promoção da saúde, prevenção de complicações, tratamento e reabilitação de modo a estimular o 

maior potencial da pessoa. O diagnóstico precoce de modo a assegurar a manutenção das 

capacidades funcionais, a prevenção de complicações de modo a evitar incapacidades e a 

manutenção ou recuperação da independência nas atividades de vida, constituem os objetivos 

primordiais da intervenção do EEER.  Para tal, utiliza técnicas específicas de reabilitação e educa as 

pessoas e seus familiares, tendo em vista a alta e a continuidade dos cuidados e possibilitando 

assim, a reintegração na família e comunidade, preservando o seu direito à dignidade e qualidade 

de vida (Regulamento nº 392/2019). 

Após ser submetido a uma artroplastia da anca a pessoa precisará de alguns meses para se 

reabilitar e regressar à sua vida anterior, no entanto, o internamento poderá decorrer de 5 a 6 dias, 

o que implica que no momento da alta, a pessoa ainda apresente um alto nível de dependência. 

Para que haja continuidade dos cuidados, o enfermeiro deve identificar, o mais precocemente 

possível, as necessidades da pessoa e desenvolver, com a participação da pessoa e família, um 

planeamento de alta eficaz (Martins & Fernandes, 2009). O momento da alta não garante a 

recuperação total da pessoa, sendo por isso, fundamental o envolvimento da família ou de 

instituições de saúde e/ou sociais, de modo que a pessoa possa ser reintegrada com o maior grau 

de autonomia possível na comunidade (Martins & Mesquita, 2016). O planeamento adequado e 

devidamente antecipado do regresso a casa minimiza os efeitos colaterais e as incapacidades 

resultantes da doença, promove o conhecimento e as habilidades para a adaptação da pessoa e 

possibilita a inclusão da família como parceira no cuidado, possibilitando assim um regresso a casa 

de modo seguro (Paniagua et al., 2018). 

A transição segura entre o meio hospitalar e a comunidade, garantindo a continuidade do 

cuidado e melhorando a sua qualidade, contribui para a redução de custos e constitui uma 

estratégia adequada a ser seguida pelos serviços de saúde. A continuidade do cuidado deve ser 

garantida por um conjunto de ações de cuidados planeados e iniciados no momento do 

internamento, mantidos durante e após a alta, de modo a possibilitar a participação da pessoa idosa 

e do seu cuidador e promovendo a adaptação à nova realidade de cuidado (Baixinho et al., 2021).  
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O EEER é considerado um elemento fundamental no processo de reabilitação e na equipa 

multidisciplinar, uma vez que, além de detentor das competências, também dispõe das 

oportunidades para proceder a avaliações do grau de dependência, desde o internamento à 

reinserção no domicílio e na comunidade. O EEER pode, deste modo, avaliar o tipo de apoio que a 

pessoa precisa, as possibilidades/capacidades que a família apresenta a nível económico e da 

disponibilidade de tempo, assim como, a nível físico e cognitivo, para poder ajudar nas melhores 

decisões e garantir a continuidade dos cuidados (Martins & Mesquita, 2016). É da responsabilidade 

do enfermeiro assegurar que a pessoa e a sua família saem do hospital suficientemente preparadas 

e apoiadas, promovendo uma boa articulação e comunicação entre os profissionais, pessoas, 

cuidadores e serviços de saúde (Paniagua et al., 2018).  

A Artroplastia da Anca proporciona à pessoa o alívio da dor e uma melhoria significativa da 

qualidade de vida, no entanto, a restituição da força, resistência e qualidade de marcha, não é feita 

de forma imediata. Os cuidados de enfermagem de reabilitação são fundamentais no período pré 

e pós-operatório, pois permitem a recuperação das funções da anca intervencionada e a aquisição 

de autonomia na realização das AVD (Tinoco et al., 2009). 

O programa de reabilitação deve ser personalizado e de acordo com as necessidades reais da 

pessoa, devendo ser atualizado constantemente, de modo a adaptar e orientar os cuidados (Tinoco 

et al., 2009). Deve envolver duas vertentes, a intervenção educacional no pré-operatório e a 

intervenção educacional no pós-operatório. No início de cada programa deve ser realizada a 

avaliação da pessoa, existindo para isso variados instrumentos de avaliação (Sousa & Carvalho, 

2017b).  

 

 

1.6.1. A Intervenção de Reabilitação no Pré-Operatório 

 

A continuidade dos cuidados de saúde garante o aumento da sua qualidade, e tendo em conta 

que as pessoas são sensíveis à perda da continuidade dos cuidados, pelo facto de necessitarem de 

apoio para desenvolverem as competências necessárias para manterem os cuidados de saúde, é de 

enorme importância criar programas estruturados para a capacitação da pessoa e do familiar 

cuidador, de modo a facilitar o regresso a casa. A realização de consultas pré-operatórias 

envolvendo o cuidador, é muito importante para esclarecimento de dúvidas e ensinos sobre a 

cirurgia, e também para a compreensão e adesão ao programa de reabilitação (Pina & Baixinho, 

2020). 
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Para definir um programa de reabilitação, é muito importante a realização de uma avaliação 

funcional da pessoa e uma colheita de dados importantes para a estratégia de reabilitação, como 

o nível funcional anterior, o grau de independência nas atividades de vida diária, o tipo e local da 

residência e quais os apoios sociais e familiares (DGS, 2003a). 

Dos objetivos de um programa de reabilitação fazem parte: ganho da força muscular, 

recuperação das amplitudes articulares, estabilização da articulação coxofemoral, recuperação da 

funcionalidade e uma rápida readaptação às atividades a desempenhar diariamente (Araújo et al., 

2017). Por isso, a intervenção de reabilitação no período pré-operatório deve privilegiar 

principalmente a educação da pessoa, no sentido de fornecer todas as informações e 

esclarecimentos dos procedimentos a que vai ser submetido, para que a pessoa tenha tempo para 

se familiarizar com a situação, contribuindo assim, para uma recuperação mais rápida e eficaz 

(Cunha, 2008; Sousa & Carvalho, 2017b). De acordo com Tinoco et al. (2009) a fase pré-operatória 

de um programa de reabilitação tem como objetivo principal preparar a pessoa para a fase de 

reeducação no pós-operatório, contribuindo assim, para diminuir as dificuldades provocadas pela 

dor e pelo desconhecimento. 

Dos assuntos a abordar fazem parte: em  que consiste uma artroplastia da anca; como funciona 

a nova articulação; como se vai efetuar o circuito, serviço de internamento – bloco operatório – 

unidade de cuidados pós-anestésicos – serviço de internamento; cuidados na véspera da cirurgia; 

cuidados no dia da cirurgia; realização da verificação pré-operatória (próteses dentárias amovíveis, 

verniz nas unhas, anéis ou outros adornos, higiene corporal com antisséptico, pré-medicação); 

planeamento da permanência no hospital; período previsível de recuperação e de reabilitação e 

algumas instruções para a alta (Sousa & Carvalho, 2017b). 

Devem também ser fornecidas informações sobre o programa de reabilitação e a sua 

importância, assim como os exercícios recomendados e ainda sobre as ajudas técnicas necessárias, 

incluindo as alterações no domicílio. A avaliação funcional e a determinação do potencial de 

reabilitação devem ser realizadas mediante a utilização de variados instrumentos de medida (Sousa 

& Carvalho, 2017b). 

Um programa de reabilitação inclui reeducação funcional respiratória e reeducação funcional 

motora. Da reeducação funcional respiratória, fazem parte a consciencialização e controle dos 

tempos respiratórios, respiração abdomino-diafragmática, reeducação costal e tosse dirigida e 

assistida. Todos estes exercícios devem ser ensinados, se possível demonstrados e treinados, para 

uma melhor aquisição dos conhecimentos e devem ser adaptados de acordo com a existência ou 

não de patologia cardio-respiratória. Têm como principal objetivo a prevenção de complicações 

decorrentes da cirurgia/anestesia, devendo por isso, evitar e corrigir as alterações posturais e 
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defeitos ventilatórios, assegurar a permeabilidade das vias aéreas, reeducar no esforço e melhorar 

o desempenho dos músculos respiratórios (Isaías et al., 2012).  

Da reeducação funcional motora, fazem parte exercícios isométricos, tais como a contração 

dos músculos abdominais, glúteos e quadricípites e exercícios isotónicos. Dos exercícios isotónicos 

constam: extensão/flexão até 90o da articulação coxofemoral associada com extensão/flexão do 

joelho; dorsiflexão e flexão plantar da articulação tibiotársica; abdução/adução da articulação 

coxofemoral mantendo o membro em extensão, até à linha média do corpo e elevação da bacia 

(Cruz et al., 2021; Garção, 2019; Sousa & Carvalho, 2017b; Violante, 2014). 

Na pessoa submetida a artroplastia da anca por fratura, a reeducação funcional motora deve 

ser adaptada. Devem ser realizadas contrações isométricas breves dos abdominais, glúteos e 

quadricípites, sem provocar exaustão, uma vez que estas contribuem para a redução do edema e 

melhoram a força e contração dos músculos do membro lesado, e exercícios isotónicos ativos e 

resistidos do membro não lesado, da articulação tibiotársica, pé e dedos do pé. O fortalecimento 

dos membros superiores também é muito importante devido à necessidade da utilização de 

auxiliares de marcha no pós-operatório (Sousa & Carvalho, 2017a). 

Devem ainda ser abordados os seguintes temas: posicionamentos na cama, explicando quais 

as posições que pode adotar e a importância da alternância de decúbitos; cuidados a ter para 

prevenir a luxação da prótese; levantar e deitar na cama; sentar e levantar na cadeira; uso da sanita; 

uso da banheira/duche; marcha com andarilho e posteriormente com canadianas; subir e descer 

escadas e entrar e sair do carro. Também devem ser transmitidas informações sobre os dispositivos 

auxiliares existentes para facilitar a execução das atividades de vida diária, tais como, 

banco/cadeira de duche, alteador de sanita, barras de apoio, pinças de cabo longo, calçadeira de 

cabo longo, entre outros (Garção, 2019; Sousa & Carvalho, 2017b; Violante, 2014).  

De acordo com Cooke et al. (2016) a educação pré-operatória proporciona benefícios físicos e 

psicológicos às pessoas submetidas a artroplastia da anca, pois incentiva as pessoas a assumirem 

um papel central na sua recuperação, promovendo resultados positivos sustentáveis e de longo 

prazo. Assim como, e de acordo com o estudo desenvolvido por Moulton et al. (2015), origina 

tempos de internamento mais curtos e consequentemente economia de custos. No pré-operatório 

as pessoas são informadas acerca da importância da mobilização precoce e das precauções 

necessárias na mobilização pós-operatória, o que se traduz numa maior disponibilidade para serem 

mobilizados precocemente. Também recebem conselhos sobre como otimizar as suas casas, o que 

lhes transmite uma maior segurança. Todos estes aspetos permitem uma mobilização precoce da 

pessoa e um retorno mais rápido à sua residência, beneficiando não só a pessoa como o hospital. 
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1.6.2. A Intervenção de Reabilitação no Pós-Operatório 

 

A reeducação funcional deve ter sempre em conta a pessoa, o grau de funcionalidade anterior 

e o seu potencial de reabilitação, a cirurgia a que foi submetida e a estabilidade adquirida (DGS, 

2003a). 

No pós-operatório os principais objetivos são a maximização do estado funcional da pessoa no 

que respeita à mobilidade e a independência na realização das atividades de vida com segurança, 

de modo a promover uma adequada reintegração familiar, profissional e comunitária (Tinoco et al., 

2009). 

Devem ser incluídas as mesmas intervenções referidas no programa pré-operatório, sendo 

prioritário o controlo da dor, o levante, o treino das AVD e o treino de marcha. No caso da 

artroplastia da anca por fratura, o membro lesado deve ser mobilizado de acordo com a tolerância 

da pessoa (DGS, 2003a; Sousa & Carvalho, 2017a; Tinoco et al., 2009). Deve ser dada especial 

atenção à prevenção da luxação da prótese e às restrições da mobilização, que são diferentes de 

acordo com a via de abordagem cirúrgica utilizada. Na abordagem anterior deve-se evitar a rotação 

externa e a hiperextensão da articulação coxofemoral, na abordagem posterior devem ser evitados 

movimentos de rotação interna, flexão coxofemoral acima dos 90o, e adução da articulação 

coxofemoral para além da linha média do corpo (Cruz et al., 2021; Sousa & Carvalho, 2017b). 

Devendo por isso ser evitados os seguintes movimentos: elevação do joelho acima do nível da anca, 

cruzar as pernas, inclinar-se para a frente para calçar meias ou sapatos, ajoelhar e apanhar objetos 

do chão inclinando-se para a frente. Nas primeiras semanas não deve realizar tarefas domésticas 

com objetos pesados nem deve permanecer muito tempo de pé (Cunha, 2008; Tinoco et al., 2009). 

Durante os primeiros dias, o controlo da dor deve ser eficaz, quer através da administração de 

analgésicos quer pela aplicação de gelo no local da cirurgia. A mobilização deve iniciar-se no 

primeiro dia do pós-operatório, com exercícios isotónicos e isométricos de baixa intensidade. 

Inicialmente as mobilizações devem ser passivas e ativas-assistidas, respeitando a tolerância da 

pessoa (Tinoco et al., 2009). De acordo com a progressão da pessoa, e normalmente 48 horas após 

a cirurgia, podem evoluir para mobilizações ativas, de modo a ativar a força muscular, a 

sensibilidade distal e a circulação sanguínea, contribuindo assim para reduzir o risco de edemas ou 

tromboflebites que podem influenciar o processo de cicatrização, a recuperação e mobilidade do 

membro operado (Cunha, 2008). O défice de força, devido a atrofia dos músculos periarticulares 

da anca dolorosa, mantêm-se durante mais ou menos dois anos após a cirurgia, por isso, o trabalho 

muscular deve aumentar progressivamente de intensidade, passando de ativos assistidos, a ativos 
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e posteriormente a resistidos, devendo manter-se mesmo depois de já ter iniciado o treino de 

marcha (Tinoco et al., 2009). 

Tendo como objetivos a prevenção das complicações da imobilidade, incentivar o 

autocuidado, treinar o equilíbrio e preparar a pessoa para o treino de marcha, o processo de levante 

deve ser efetuado logo que a situação clínica o permita (Ordem dos Enfermeiros [OE],2013) sendo 

normalmente entre o primeiro e segundo dia pós-operatório. Existe alguma controvérsia em 

relação ao início da carga no membro operado, dependendo do ato cirúrgico e dos implantes 

utilizados, sendo da responsabilidade do ortopedista ditar as regras caso a caso. Na maior parte dos 

casos, não existe restrições à mobilização da anca operada ou à carga durante a marcha, a não ser 

a tolerância da pessoa (DGS, 2003a). Ao proceder ao levante, embora não seja fundamental, deve-

se ter em conta o lado por onde se vai efetuar, há autores que defendem o levante pelo lado 

contrário ao lado operado, pois facilita o esforço do membro não operado para rodar ou levantar 

as nádegas para a pessoa se aproximar da beira da cama e permite que o membro operado deslize 

até ao chão com menos esforço (Cunha, 2008). Por outro lado, efetuar o levante pelo lado operado, 

permite menos esforço ao deslocar o membro pois está mais perto da beira da cama e há maior 

facilidade em mantê-lo em extensão (Sousa & Carvalho, 2017b). 

Depois de estar novamente habituado à posição vertical, pode-se iniciar o treino de marcha, 

utilizando auxiliares de marcha. Inicialmente, o andarilho é a opção mais correta, passando para 

canadianas quando a pessoa estiver preparada. Antes de iniciar o treino, os auxiliares de marcha 

devem ser ajustados á altura da pessoa. O EEER deve avaliar a postura, o alinhamento corporal, a 

resistência, a segurança e a técnica da pessoa, de modo a poder fazer correção caso a pessoa tenha 

alterado a sua forma de andar devido ás dores e deformação da anca afetada (Cunha, 2008). 

O programa de treino das AVD tem como objetivo a preparação da pessoa para a reintegração 

na vida familiar, social e profissional, evitando comportamentos de risco de luxação da prótese. 

Deverá aprender a mudar corretamente de posição na cama, a levantar-se e deitar-se, a sentar-se 

e levantar-se de cadeiras indicadas para a sua situação, a usar elevador de sanita, a usar cadeira de 

duche/banheira, a subir e descer escadas, a apanhar objetos do chão, a entrar e sair de automóveis, 

assim como deverá ser esclarecido e ensinado a executar outras atividades que sinta necessidade. 

Nesta fase deve também ser feito um reforço do ensino sobre os dispositivos auxiliares das AVD 

existentes. A pessoa deve ser incentivada a colocar todas as suas dúvidas para que sejam realizados 

ensinos de acordo com as suas necessidades reais e deverá ter ainda uma participação ativa em 

todo o programa de modo a contribuir para uma reintegração na vida familiar, social e profissional 

com qualidade (Tinoco et al., 2009). 
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A falta de programas de reabilitação provoca dificuldades durante todo o internamento, com 

repercussões negativas no autocuidado e no nível de dependência ou independência aquando da 

alta. A falta de informação e da organização dos cuidados no sentido da capacitação da pessoa e 

família pode originar muitas dúvidas levando a que a pessoa tenha muitas limitações funcionais no 

momento da alta (Cruz et al., 2021; Pina & Baixinho, 2020). 

 

 

1.7. A Preparação para a Alta 

 

A reabilitação de uma pessoa compreende a sua reintegração familiar, não só a sua reinclusão 

e permanência no domicílio, mas também a sua reintrodução no sistema familiar, com todos os 

ajustes necessários á realização das suas atividades e retoma das suas funções.  Assim, e para 

garantir a continuidade dos cuidados e o bem-estar da pessoa, devem ser identificadas as 

necessidades o mais precocemente possível e desenvolvido um plano de alta eficaz, com a 

participação da pessoa/família e restantes profissionais de saúde (Martins & Fernandes, 2009).  

A avaliação das condições socioeconómicas e dos recursos disponíveis na comunidade, é 

também muito importante na preparação da alta, pois se estes meios forem ativados 

atempadamente, vai possibilitar que a alta clínica coincida com a saída do hospital e assim, que a 

pessoa possa prosseguir com a sua reabilitação, sem barreiras nem inseguranças, tendo como 

objetivo retomar a sua vida anterior o mais depressa possível (DGS, 2003a). 

Quando há possibilidade, esta avaliação deve ser iniciada na consulta pré-operatória realizada 

pelo EEER no domicílio da própria pessoa, permitindo assim possível identificar os dispositivos de 

apoio necessários e indicados, bem como como as adaptações arquitetónicas aconselhadas para a 

situação (Saraiva et al., 2020). As barreiras arquitetónicas também podem existir no exterior, como 

por exemplo, no acesso, sendo necessário o recurso a estratégias para garantir a possibilidade de 

autonomia e acesso a bens e serviços existentes na sociedade para todos. Só a existência de um 

ambiente adequado permite a independência, dentro das limitações, assim como o 

desenvolvimento pessoal e alterações de comportamentos de acordo com a sua realidade (Pereira 

et al. 2018; Silva et al., 2019).  

No momento da alta, deverão estar asseguradas determinadas condições, nomeadamente a 

ausência de sinais de infeção da ferida operatória, apresentar um adequado nível de independência 

e segurança na realização das AVD, a certificação de que os familiares/cuidador compreendem os 

limites da mobilização impostos pela cirurgia e que apreenderam de que forma podem ajudar a 
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pessoa na realização das suas AVD. Deve também ser assegurada a continuação do tratamento de 

reeducação funcional, quer seja em ambulatório ou no domicílio com o apoio dos cuidados 

continuados pelo EEER (DGS, 2003a; Tinoco et al., 2009).  

O sucesso do plano da alta depende muito do facto de se considerar a pessoa e os familiares 

como aliados no processo de recuperação, investindo na sua participação, reforçando as suas 

capacidades e a sua autoestima (Martins & Fernandes, 2009).  

Apesar de manter o acompanhamento pelo EEER no domicílio, a pessoa deve continuar a fazer 

os exercícios que aprendeu durante o internamento e continuar a treinar a sua marcha, mantendo, 

no entanto, todas as precauções de modo a evitar complicações. As principais recomendações 

incidem sobre:  

▪ Não deve dobrar o corpo sobre as pernas a partir da posição de sentada.  Para calçar 

meias ou sapatos, deve pedir ajuda; 

▪ Não deve fazer rotações bruscas para o lado operado; 

▪ Não deve dobrar a perna operada mais de 90o; 

▪ Não deve carregar objetos pesados ou executar atividades que sobrecarreguem a 

anca; 

▪ Não deve cruzar as pernas; 

▪ Não deve sentar-se em cadeiras ou sanitas muito baixas; 

▪ Não deve ajoelhar-se; 

▪ Não deve apanhar objetos do chão inclinando-se para a frente; 

▪ Não deve permanecer de pé durante muito tempo; 

▪ Não deve aumentar de peso, se for possível, deve reduzir (Cunha, 2008; Tinoco et 

al., 2009). 

É também de extrema importância que a pessoa/família seja ensinada a reconhecer sinais de 

complicações, para que possa recorrer aos cuidados de saúde o mais rapidamente possível. A altura 

ideal para a pessoa realizar as atividades de vida diária sem restrições depende de cada caso e do 

próprio cirurgião, pelo que é de extrema importância auscultar a opinião médica antes de tentar 

realizar essas atividades (Cunha, 2008). 

Em relação ao reinício da atividade sexual, deve-se ter em atenção os movimentos que não 

podem ser executados, adotando as posições em função dessas restrições (Tinoco et al., 2009). 

 A condução automóvel representa uma atividade com risco acrescido, por isso devem ser 

tomadas várias precauções, nomeadamente que só deve ser realizada a partir das 8 semanas de 
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cirurgia, e que se deve elevar o banco com almofadas (se necessário), respeitando as regras para 

entrar e sair do veículo (Tinoco et al., 2009).  

Poderá retomar os seus passatempos, de forma gradual, devendo preferir os desportos de 

baixo impacto como por exemplo, a natação e o golfe, sendo desaconselhados os desportos de alto 

impacto (Tinoco et al., 2009).  

De modo a facilitar a consolidação da aprendizagem de todas as informações pertinentes por 

parte da pessoa e família, se possível, deve ser entregue um folheto informativo. Desse folheto 

deve constar um número de contato do serviço, para que a pessoa entre em contato se sentir 

necessidade (Tinoco et al., 2009). É de extrema importância construir uma boa rede de 

comunicação, de modo a empoderar a pessoa e a sua família com conhecimentos e estratégias de 

adaptação à sua nova realidade. A garantia de uma transição segura implica o planeamento precoce 

do regresso a casa, a participação das pessoas e famílias, a partilha de informação e a 

responsabilização de todos. Deve existir uma comunicação que seja simples, objetiva, contínua e 

com feedback (Paniagua et al., 2018). 

Além do fornecimento das informações em papel impresso, de que vários estudos comprovam 

a eficácia na capacitação das pessoas para a realização dos exercícios de reabilitação e na 

recuperação da saúde (Holsgaard-Larsen et al., 2020; Ninlerd et al., 2019; Raphael et al., 2011; 

Saraiva et al., 2020; Yes et al., 2005), a visualização de vídeos e CDs com demonstrações tem um 

contributo muito importante na melhoria da autoeficácia e da capacidade funcional (Saraiva et al., 

2020; Yes et al., 2005). 

No contexto atual e com a facilidade aos recursos informáticos existentes, os programas de 

saúde eletrónica (eHealth) também constituem um importante apoio tanto na educação 

individualizada da preparação pré-operatória, como nos cuidados durante o internamento e 

reabilitação domiciliar. Estes contribuem para aumentar o envolvimento da pessoa, melhorar a sua 

recuperação e reduzir potenciais complicações pós-operatórias (Calle-Jimenez et al., 2019; 

Saunders et al., 2018). Devido à situação de pandemia vivida nestes dias, a telerreabilitação 

constitui uma opção de extrema importância na obtenção de resultados clínicos positivos, 

permitindo em simultâneo, um menor custo e uma menor interferência dos processos de 

reabilitação na vida diária das pessoas, uma vez que contribui de modo muito efetivo na redução 

de tempo de internamento, sem provocar alterações nas taxas de complicações e reinternamentos 

(Vesterby et al., 2017). 
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2. A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Face aos objetivos definidos para a Unidade Curricular Estágio Final, foi elaborado um projeto 

de intervenção com o título “Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da 

Anca – Capacitação para a transição segura”, a implementar no Serviço de Ortopedia do Hospital X. 

O período inicialmente definido sofreu uma alteração devido ao agravamento da pandemia e à 

suspensão da realização das cirurgias programadas, o que inviabilizava a implementação do 

projeto. Assim, o estágio decorreu de 18 de janeiro a 6 maio, com interrupção entre 27 de janeiro 

e 12 março.  

 

Como objetivo geral foi definido: 

• Avaliar o contributo de um programa de intervenção de Enfermagem de Reabilitação 

na preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca. 

E como objetivos específicos: 

• Desenvolver intervenções de Enfermagem de Reabilitação à pessoa submetida a Ar-

troplastia da Anca no processo de transição para o regresso a casa, 

• Avaliar a efetividade dessas intervenções na capacitação da pessoa/cuidador/família 

no processo de transição para o regresso a casa. 

De modo a uniformizar e sistematizar os cuidados de enfermagem de reabilitação a prestar às 

pessoas submetidas a Artroplastia da Anca, foi elaborado uma proposta de protocolo de 

intervenção, onde se reuniram todas as intervenções de enfermagem de reabilitação a realizar a 

essas pessoas. As intervenções a realizar no pré-operatório foram sistematizadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Proposta de Protocolo de Intervenção à pessoa submetida a Artroplastia da Anca 

(Intervenção pré-operatória) 

 

Intervenção pré-operatória 

• Informar a pessoa/família/cuidador acerca das rotinas do serviço e providenciar material 

de apoio; 

• Informar a pessoa/família/cuidador acerca do procedimento cirúrgico e cuidados a ter, 

providenciar material de apoio e esclarecer as dúvidas existentes; 

• Informar a pessoa/família/cuidador acerca da importância de um programa de reabilita-

ção e quais os objetivos; 

• Preencher impresso de recolha de dados de caracterização sociodemográfica; 

• Avaliação da função cognitiva – Mini - Mental State Examination (MMSE); 

• Avaliação funcional e determinação do potencial de reabilitação (avaliar no dia da admis-

são): 

▪ Desempenho nas AVD – Escala de Medida de Independência Funcional (MIF); 

▪ Dor – Escala numérica da dor 

▪ Força Muscular – Escala MCR- Medical Research Council; 

▪ Amplitude articular da articulação coxo-femoral e joelho – Goniómetro; 

▪ Equilíbrio corporal – teste TUG – Timed Up and Go; 

• Instruir e treinar as técnicas de Reeducação Funcional Respiratória: 

▪ Consciencialização e controlo dos tempos respiratórios – 2 series, 10 repetições; 

▪ Respiração abdomino-diafragmática – 2 series, 10 repetições; 

▪ Reeducação costal global – 2 series, 10 repetições; 

▪ Tosse dirigida e assistida – 2 repetições; 

▪ Intervenções de acordo com patologia cardio-respiratória, caso se verifique; 

• Instruir e treinar técnicas de posicionamento no leito (usar o suporte existente na cama e 

o apoio do calcanhar da perna não operada): 

▪ Decúbito dorsal com pernas ligeiramente afastadas; 

▪ Decúbito lateral para o lado não operado; 

▪ Decúbito semi-dorsal para o lado operado; 
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• Instruir e treinar técnicas de exercícios muscular e articular, de acordo com a tolerância da 

pessoa: 

▪ Contrações isométricas dos abdominais, glúteos e quadricípite – 3 séries, 10 repe-

tições (contração deverá ser mantida durante 6-7 segundos seguida de relaxa-

mento); 

▪ Exercícios isotónicos (3 séries, 10 repetições): 

✓ Mobilizações ativas/assistidas/resistidas no membro são; 

✓ Mobilizações ativas/assistidas/resistidas no membro a operar de acordo 

com a tolerância da pessoa: 

➢ Extensão/flexão até 90o da articulação coxofemoral associada com 

extensão/flexão do joelho; 

➢ Abdução/adução da articulação coxofemoral mantendo a perna em 

extensão, e até à linha média do corpo; 

➢ Dorsiflexão e flexão plantar da articulação tibiotársica; 

➢ Extensão/flexão dos dedos dos pés; 

➢ Elevação da bacia; 

▪ Exercícios isotónicos em casos de fratura (3 séries, 10 repetições): 

✓ Mobilizações ativas/assistidas/resistidas do membro são; 

• Instruir e/ou treinar o levantar/deitar na cama; 

• Instruir e/ou treinar o sentar/levantar na cadeira; 

• Instruir e/ou treinar o uso da sanita; 

• Instruir e/ou treinar o uso do chuveiro/banheira; 

• Instruir e/ou treinar a marcha com andarilho e canadianas; 

• Instruir e/ou treinar o subir/descer escadas; 

• Instruir e/ou treinar o entrar/sair do carro; 

• Informar a pessoa/família/cuidador sobre os dispositivos auxiliares existentes (banco/ca-

deira de duche, alteador de sanita, barras de apoio, pinças de cabo longo, calçadeira de 

cabo longo): 

• Instruir sobre os cuidados a ter na prevenção da luxação da prótese; 

• Averiguar junto da pessoa/família/cuidador as condições habitacionais/barreiras arquite-

tónicas e adaptar os ensinos a essas condições; 

• Avaliar os conhecimentos dos aspetos importantes que devem ser apreendidos sobre a 

Artroplastia da Anca – Lista de Verificação. 

Fonte: Adaptado de Garção (2019), Sousa & Carvalho (2017) e Violante (2014). 
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As intervenções a realizar no pós-operatório foram sistematizadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Proposta de Protocolo de Intervenção à pessoa submetida a Artroplastia da Anca 

(Intervenção pós-operatória) 

 

Intervenção pós-operatória 

• Avaliação funcional (avaliar no dia a seguir à cirurgia e dia da alta): 

▪ Desempenho nas AVD – Escala de Medida de Independência Funcional (MIF); 

▪ Dor – Escala numérica da dor; 

▪ Força muscular – Escala MRC – Medical Research Council; 

▪ Amplitude articular da articulação coxo-femoral e joelho – Goniómetro; 

▪ Equilíbrio corporal – Teste TUG – Timed Up and Go; 

• Realizar crioterapia de 4/4 horas durante 30 minutos; 

• Treinar técnicas de reeducação funcional respiratória 2 vezes por dia; 

• Treinar técnicas de posicionamento no leito, usando o suporte da cama e o apoio do 

calcanhar da perna não operada; 

• Treinar técnicas de exercício muscular e articular 2 vezes por dia, de acordo com a tole-

rância da pessoa: 

▪ Contrações isométricas dos abdominais, glúteos e quadricípite – 3 séries, 10 re-

petições (contração deverá ser mantida durante 6-7 segundos seguida de rela-

xamento); 

▪ Exercícios isotónicos (3 séries, 10 repetições): 

✓ Mobilizações ativas/assistidas/resistidas do membro são; 

✓ Mobilizações ativas/assistidas/resistidas do membro operado de acordo 

com a tolerância da pessoa: 

➢ Extensão/flexão até 90o da articulação coxofemoral associada 

com extensão/flexão do joelho; 

➢ Abdução/adução da articulação coxofemoral até á linha média 

do corpo; 

➢ Dorsiflexão/flexão plantar da articulação tibiotársica; 

➢ Extensão/flexão dos dedos dos pés; 

➢ Elevação da bacia (meia-ponte); 

• Treinar o levante de acordo com a indicação médica; 

• Treinar o deitar, sentar e levantar da cadeira (logo que seja possível); 
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• Treinar a marcha com o andarilho e posteriormente com as canadianas (logo que seja 

possível); 

• Treinar o subir e descer escadas (logo que seja possível); 

• Instruir sobre o entrar e sair do carro (se possível); 

• Treinar o uso dos dispositivos de apoio no autocuidado ir ao sanitário, higiene no duche, 

vestuário (logo que seja possível); 

• Instruir sobre cuidados a ter na prevenção da luxação da prótese; 

• Avaliar conhecimentos dos aspetos importantes que devem ser apreendidos sobre a Ar-

troplastia da Anca – Lista de verificação. 

Fonte: Adaptado de Garção (2019), Sousa & Carvalho (2017) e Violante (2014). 

 

 

2.1. Metodologia 

 

Tendo em consideração o tema e os objetivos do projeto de intervenção, o presente estudo 

foi classificado como descritivo, uma vez que vai incidir sobre uma situação e o modo como ela se 

apresenta no meio natural, procurando fornecer uma descrição dessa mesma situação. A estratégia 

metodológica utilizada foi o estudo de caso, visto que este consiste no exame com mais detalhe 

acerca de um fenómeno ligado a um indivíduo, família ou grupo. Este exame detalhado pode ser 

de uma situação num dado momento ou da sua evolução ao longo de um período de tempo, tendo 

como objetivos aumentar o conhecimento ou estudar as mudanças produzidas ao longo do tempo 

num individuo ou grupo (Fortin, 2009). O estudo de caso pode ser classificado em estudo de caso 

único ou estudo de casos múltiplos. No segundo caso há o envolvimento de mais casos e apresenta 

como vantagem proporcionar um estudo mais robusto (Silva & Mercês, 2018). Nesta situação 

optou-se pelo estudo de casos múltiplos, tendo em consideração que envolve a participação de 

oito casos e apresenta a vantagem de proporcionar um estudo mais consistente de acordo com as 

evidências demonstradas. As etapas utilizadas no desenvolvimento deste tipo de estudo foram: 

Etapa 1 - Definição e elaboração do projeto; Etapa 2 – Colher e analisar os dados; Etapa 3 – Analisar 

e concluir (Silva & Mercês, 2018). 

  



 
 

out-21 | Página 50  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

Quadro 3 – Componentes da Etapa 1 – Definição e elaboração do projeto 

 

Questão de pesquisa 

Qual o efeito de um programa de intervenção de 

enfermagem de reabilitação na capacitação da pessoa 

submetida a artroplastia da anca na preparação para o 

regresso a casa de modo seguro? 

Proposição teórica 

Um programa de enfermagem de reabilitação contribui 

para a capacitação da pessoa submetida a artroplastia 

da anca. 

Serviço de análise 
Pessoas submetidas a artroplastia da anca num serviço 

de ortopedia 

Vinculação dos dados às proposições 

Técnica analítica: síntese cruzada dos dados 

(análise individualizada e dos resultados globais do 

grupo dos participantes) 

Critérios para interpretação dos 

resultados 
Utilização de análise estatística 

Fonte: Silva & Mercês, 2018 

 

Na Etapa 1 foram definidos o propósito do estudo e como se iria proceder à colheita de dados, 

definindo as escalas a utilizar. Tendo como ponto de partida a questão “Qual o efeito de um 

programa de enfermagem de reabilitação na capacitação da pessoa submetida a artroplastia da 

anca na preparação para o regresso a casa de modo seguro?”, as escalas utilizadas foram: a Mini-

Mental State Examination (MMSE), a Escala de Medida de Independência Funcional (MIF), a Escala 

MRC – Medical Research Council, o Teste Timed and Go, a Escala Numérica da Avaliação da dor e a 

Goniometria. Foi utilizada a entrevista informal à pessoa e seu cuidador no momento da admissão, 

para preencher dados sociodemográficos e da condição de saúde/doença, numa grelha elaborada 

para esse fim (Apêndice I), tal como a consulta dos dados dos processos clínicos. 

 Foi aplicada uma lista de verificação dos temas abordados na intervenção educacional para 

avaliar os ganhos em conhecimento (Apêndice II). Esta foi aplicada no momento da admissão, no 

dia a seguir à cirurgia e no dia da alta, assim como os restantes instrumentos de avaliação. 

Na Etapa 2 foram colhidos os dados e elaborado um relatório individual de cada um dos oito 

participantes.  
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Na Etapa 3 foram analisados os casos de modo individual e posteriormente foi feita uma 

análise com cruzamento dos dados no seu total (Silva & Mercês, 2018).  

Os focos de enfermagem definidos foram: a capacidade de desempenho nas AVD, o equilíbrio 

corporal, a força muscular, a dor e a amplitude articular. Cada um destes focos foi avaliado através 

de uma escala.   

 

 

2.1.1. Seleção dos Participantes 

 

Os participantes foram selecionados segundo os seguintes critérios: ser submetido a 

artroplastia da anca, quer pelo diagnóstico de artrose ou fratura, durante o período em que o 

estágio decorreu e aceitar participar no programa de reabilitação depois de devidamente 

esclarecido. 

A amostra foi de oito pessoas, devido à situação de pandemia e à retoma muito gradual das 

cirurgias programadas.  

Às pessoas que constituíram a amostra selecionada foi exposto o programa de reabilitação e 

entregue o consentimento informado, que foi devidamente assinado pela pessoa e pela autora, 

ficando cada um com uma cópia, de acordo com os princípios éticos. 

No momento da admissão foi também utilizada a Mini-Mental State Examination (MMSE) na 

avaliação da função cognitiva e foi considerada como critério de exclusão a pontuação proposta 

por Morgado et al. (2009) em função da escolaridade.  

 

 

2.1.2. Colheita de Dados 

 

Para este estudo foram utilizados vários instrumentos de colheita de dados: Mini-Mental State 

Examination (MMSE), Escala de Medida de Independência Funcional (MIF), Escala MCR – Medical 

Research Council, Teste TUG (Timed Up and Go), Escala Numérica para avaliação da dor e 

Goniometria. 

Para a recolha dos dados foi também utilizada a entrevista informal e a consulta do processo 

clínico de cada pessoa. 

Na avaliação da função cognitiva foi utilizado o Mini-Mental State Examination. Este teste é 

constituído por 2 partes em que a pontuação total é de 30 pontos. A primeira parte abrange 
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orientação, memória e atenção e contempla um total de 21 pontos, a segunda parte aborda 

habilidades específicas como nomear e compreender obedecendo a indicações verbais e escritas. 

O teste apresenta 30 questões divididas por 6 domínios cognitivos: orientação (temporal e 

espacial), retenção (repetição de 3 palavras), atenção e cálculo (realização de subtrações 

sucessivas), evocação (repetição das 3 palavras repetidas antes), linguagem (constituída por 2 itens 

de nomeação, 1 de repetição, 3 de compreensão de ordem verbal, 1 de compreensão de ordem 

escrita, 1 de escrita espontânea de uma frase) e habilidade construtiva (desenho de 2 pentágonos 

intersetados em 2 sítios) (Morgado et al., 2009; Santana et al., 2016). Foram considerados os 

valores propostos por Morgado et al. (2009) em função da escolaridade: literacia de 0 a 2 anos ≥ 22 

pontos, de 3 a 6 anos ≥ 24 pontos e literacia superior ou igual a 7 anos ≥ 27 pontos (Morgado et al. 

2009) (ANEXO I). 

A capacidade de desempenho nas AVD foi avaliada através da Escala de Medida de 

Independência Funcional (MIF), que avalia o nível de independência funcional da pessoa no que 

respeita aos autocuidados de alimentar-se, higiene, vestir, utilização da sanita; controlo dos 

esfíncteres; transferências; locomoção; comunicação a nível da compreensão e expressão; na 

cognição social a nível da interação social; resolução de problemas e memória. Cada item é avaliado 

entre 1 e 7 e a pontuação total varia entre 18 e 126, sendo que, quanto menor for a pontuação, 

maior é o grau de dependência e quanto maior é a pontuação, maior é o grau de independência 

(DGS, 2011; OE, 2016) (ANEXO II). 

A força muscular foi avaliada através da Escala MCR – Medical Research Council, que quantifica 

a força entre 0 e 5. O 5 corresponde à força normal; o 4 corresponde a movimento contra 

resistência moderada ao longo da totalidade da amplitude articular, que vence a gravidade; o 3 

corresponde ao movimento que vence a gravidade ao longo da quase totalidade da amplitude 

articular, mas não vence resistência; o 2 corresponde a movimento sem vencer a gravidade ao 

longo da quase totalidade da amplitude articular; o 1 corresponde a contração palpável ou visível 

mas sem movimento do membro; e o 0 corresponde a sem contração muscular ou visível (OE, 2016) 

(ANEXO III). 

 O equilíbrio corporal foi avaliado através do Teste Timed Up and Go (TUG), sendo que o 

objetivo foi a avaliação da mobilidade, do equilíbrio, da capacidade de caminhar/estabilidade na 

deambulação e o risco de queda. Na realização deste teste é necessária uma cadeira com 44 a 46 

cm de altura, um percurso de 3 metros assinalado no chão e um cronómetro. A pessoa deve estar 

sentada na cadeira, com as costas e os braços apoiados e os pés paralelos ao chão, à ordem de 

partida é iniciada a cronometragem do tempo e a pessoa deve levantar-se e caminhar em linha reta 

até à marca do chão, aí dá a volta 180o e regressa à cadeira, sentando-se novamente, nesse 
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momento a contagem do tempo é interrompida. O percurso deve ser feito à velocidade normal da 

pessoa e sempre com o mesmo dispositivo de apoio, não pode ser dada nenhuma ajuda por parte 

de terceiros. O tempo é contabilizado em segundos. 

 O tempo igual ou inferior a 10’ indica bom desempenho para adultos saudáveis e baixo risco 

de queda; o tempo entre 10.1 e 20’ indica desempenho normal para idosos frágeis ou com 

deficiência, mas independentes na maioria das AVD, apresentam algum risco de queda; o tempo 

entre 21 e 29’ significa avaliação funcional obrigatória, sendo necessário uma abordagem específica 

sobre o risco de queda, pois apresentam um risco de queda moderado; um tempo superior a 

30’representa um alto risco de queda (OE, 2016).   

O TUG é um teste de fácil aplicação e possui validade, reprodutividade e responsividade, ou 

seja, possui propriedades métricas adequadas para avaliar a capacidade funcional e a mobilidade 

da pessoa idosa (Rosa et al., 2017). 

A dor foi avaliada através da Escala Numérica da Dor, sendo que esta consiste numa régua 

dividida em onze partes iguais, numeradas de 0 a 10. A régua pode ser apresentada à pessoa na 

horizontal ou na vertical, e pretende-se que a pessoa faça a correspondência entre a intensidade 

da sua dor e uma classificação numérica. O 0 corresponde a “sem dor” e o 10 a “dor máxima”, 

sendo a dor de intensidade máxima imaginável (DGS, 2003b) (ANEXO IV). 

A amplitude articular foi avaliada com um Goniómetro, que é um instrumento utilizado para 

medir a amplitude dos movimentos articulares de flexão e extensão dos segmentos articulares. O 

Goniómetro é composto por um corpo com uma escala em graus, um braço fixo e um braço móvel. 

A exatidão das avaliações efetuadas depende da adequação do goniómetro à articulação a avaliar, 

pelas características das diferentes articulações, pelo procedimento a usar, pela patologia articular 

e pela utilização de movimento passivo ou ativo durante a avaliação (OE, 2016). 

Foi realizada uma colheita de dados sociodemográficos, nomeadamente, idade, sexo, estado 

civil, agregado familiar/cuidador, nível de escolaridade, antecedentes pessoais/cirúrgicos, 

profissão/ocupação, cirurgia a que vai ser submetido, assim como a avaliação dos sinais vitais. E 

foram avaliados os conhecimentos relativamente à cirurgia que iria efetuar e os cuidados pós-

operatórios, através do preenchimento de uma lista de verificação elaborada para esse efeito. 

A aplicação das escalas foi efetuada em três momentos distintos: na admissão, no dia a seguir 

à cirurgia e no dia da alta, de modo a adequar as intervenções de reabilitação às verdadeiras 

necessidades da pessoa. 
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2.1.3. Tratamento dos Dados  

 

Para a análise, a base de dados foi importada da folha de Excel® para o software Statistical 

Package for the Sciences (SPSS), versão 24.0. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e 

inferencial. A estatística descritiva utilizou medidas de tendência central e dispersão (média e 

desvio-padrão, mediana e amplitude interquartil) e frequência absoluta (n) e relativa (%). A parte 

inferencial consistiu da utilização do teste de Wilcoxon Signed Ranks para comparar as variáveis 

contínuas nos três momentos de avaliação. Adotou-se nível de significância de 95% (p≤0,05).  

 

 

2.1.4. Considerações Éticas 

 

Cada pessoa foi identificada com um número, não havendo no instrumento de registo das 

avaliações e intervenções realizadas nenhuma informação que identifique a pessoa da amostra.  

Todos os participantes foram informados e esclarecidos sobre as intervenções e os objetivos 

do estudo de forma a darem o seu consentimento de forma livre e informada (Apêndice III). Em 

todas as fases do estudo foi assegurada a autonomia dos participantes, respeitando as suas opções 

e interesses.  

A confidencialidade dos dados esteve presente ao longo do desenvolvimento do projeto, 

destinando-se exclusivamente ao desenvolvimento deste, estando descritos de forma anonimizada 

durante todas as fases da sua elaboração e entregues à minha responsabilidade. 

O projeto de intervenção foi presente à Comissão de Ética do Hospital X, tendo sido autorizada 

a sua aplicação (Anexo V). 
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3. RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DE REABILITA-

ÇÃO NA PESSOA SUBMETIDA A ARTROPLASTIA DA ANCA 

 

Na apresentação dos resultados obtidos com a implementação do projeto de intervenção, 

optámos por apresentar em primeiro lugar os dados de caracterização dos participantes e 

posteriormente, uma análise dos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de 

reabilitação, no âmbito da capacitação da pessoa submetida a artroplastia da anca. 

Uma descrição dos casos de modo mais detalhada é apresentada nos apêndices IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X e XI, podendo ser consultada de modo a facilitar a identificação dos ganhos em saúde das 

pessoas submetidas ao programa de reabilitação. 

Cada uma das oito pessoas participantes está identificada por caso 1, caso 2, caso 3, até caso 

8, de forma a manter o seu anonimato. 

As avaliações foram realizadas em três momentos distintos, no dia da admissão, no dia a seguir 

à cirurgia e no dia da alta. 

 

 

3.1. Caracterização Sociodemográfica 

 

A nossa amostra é constituída maioritariamente por pessoas do sexo masculino com uma 

média de idades de 72,13 anos, com desvio mínimo de 57 e máximo de 89 anos.  

O estado civil de casado é prevalente, assim como o nível de escolaridade de 1º ciclo, embora 

apresentassem grandes dificuldades na leitura e escrita.  

Os antecedentes pessoais são variados, sendo que a hipertensão arterial é comum à maior 

parte da amostra. 

 Os resultados da Mini-Mental State Examination apresentam como média 25,38, com desvio 

de 3,249, mínimo de 22 e máximo de 30. 
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       Quadro 4 – Caracterização sociodemográfica e de saúde da amostra 

 

Participantes Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

Sexo Masculino Masculino Masculino Feminino Feminino Feminino Masculino Masculino 

Idade 75 76 57 76 66 89 79 59 

Estado civil Casado Viúvo Divorciado Casada Casada Viúva Casado Solteiro 

Escolaridade 4ª classe 4ª classe 4ª classe 12º ano Analfabeta Analfabeta 4ª classe 2ª classe 

Ocupação Profissional Reformado Reformado 

Motorista 

de 

pesados 

Reformada Agricultor Reformada Reformado 
Maquinista 

agrícola 

Antecedentes pessoais 

HBP, 

doença 

vascular, 

Hérnia do 

hiato 

HTA, 

litíase 

renal, HBP 

HTA, 

diabetes 
HTA 

Obesidade, 

cirurgia à 

coluna 

(não soube 

especificar) 

HTA 

HTA, 

diabetes, 

litíase 

renal 

HTA, gota, 

cataratas 

Cuidador 
Esposa e 

filho 
Filha Só Marido Marido Vive lar 

Esposa e 

filho 
Mãe 

 Mini-Mental State 

Examination 
24 28 30 27 22 22 28 22 

Legenda: HTA – Hipertensão arterial, HBP – Hipertrofia Benigna da Próstata 

Fonte: a própria 
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Cerca de 62,5% da amostra é constituída por pessoas do sexo masculino.   

Metade da amostra (50%) apresenta como estado civil casado, 12,5% são solteiros, 12,5% 

divorciados e 25% da amostra são viúvos. 

Em relação ao nível de escolaridade, 62,5 % da amostra tem até 4ª classe do ensino 

primário, e 25% são analfabetos. 

No que respeita à ocupação profissional 62,5 % da amostra são reformados, 25% são 

motoristas de pesados/máquinas agrícolas e 12,5 % são trabalhadores agrícolas. 

Na amostra, 25% apresenta como cuidador o marido/esposa, 25% refere além do 

marido/esposa também o filho(a), 25% não refere cuidador informal, sendo que um dos casos 

vive em lar e outro dos casos vive só, 12,5% refere o filho(a) como único cuidador e num dos 

casos (12,5%) é referido a mãe. 

 

 

Quadro 5 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 5 62,5 

Feminino  3 37,5 

Estado Civil   

Solteiro(a) 1 12,5 

Casado(a) 4 50,0 

Viúvo(a) 2 25,0 

Divorciado 1 12,5 

Escolaridade   

Analfabeto(a) 2 25,0 

Até 4ª classe 5 62,5 

12º ano 1 12,5 

Ocupação Profissional   

Reformado 5 62,5 

Trabalhador agrícola 1 12,5 



 
 

out-21 | Página 58  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

Motorista pesados/máquinas 2 25,0 

Cuidador informal   

Marido/esposa 2 25,0 

Filho(a) 1 12,5 

Marido/esposa e filhos 2 25,0 

Mãe 1 12,5 

Sem cuidador informal 2 25,0 

Fonte: a própria 

 

 

3.2. Resultados da Intervenção 

 

De acordo com os dados do quadro 6 e do quadro 7 verificou-se melhoria a nível da 

funcionalidade, da força, das amplitudes articulares e houve diminuição da dor autorrelatada. 

A funcionalidade medida através da escala MIF apresentou uma diminuição no pós-

operatório imediato (Z= -2,525; p= 0,012), voltou a subir no momento da alta (Z= -2,525; p= 

0,012), no entanto no dia da alta a amostra apresentou valores médios inferiores ao momento 

de admissão (Z= -2,525; p= 0,012).  

Os valores médios do TUG no pré-operatório foram inferiores ao valor médio no momento 

da alta, contudo as diferenças não foram consideradas significativas (Z= -1,841; p= 0,066). 

A média da dor autorrelatada no pré-operatório era de 7,63 (1,77), no pós-operatório 

diminuiu (Z= -2,536; p= 0,011) e no momento da alta ainda era mais baixo (Z= -2,539; p= 0,011). 

A força muscular aumentou significativamente entre o período pós-operatório imediato e 

a momento da alta (Z= -2,121; p= 0,034), assim como a amplitude da articulação coxofemoral 

(Z= -2,546; p= 0,011), e a amplitude na flexão da articulação do joelho (Z= -2,527; p= 0,012).  

No período pré-operatório, as pessoas submetidas a artroplastia da anca tinham poucos 

conhecimentos, no período pós-operatório melhoraram e no momento da alta apresentavam a 

maioria dos conhecimentos que estavam na lista de verificação. Verificou-se uma melhoria do 

pré-operatório para o pós-operatório (Z= -2,530; p= 0,011) e uma grande melhoria entre o 

período pós-operatório e o momento da alta (Z= -2,388; p= 0,017).  
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Quadro 6 – Medidas de tendência central e de dispersão das variáveis nos três momentos 

 

 
Pré-operatório (t1) 

Pós-Operatório 

Imediato - 24h (t2) 

Dia da alta hospitalar 

(t3) 

 Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Medida de 

Independência 

funcional (18-

126) 

119,88 

(8,39) 

122 

(8) 

78,38 

(7,78) 

76,5 

(10,25) 

102,38 

(7,78) 

107 

(19) 

Timed Up and 

Go Test 

24,84 

(13,754) 

20,18 

(23,34) 
-- -- 

75,75 

(35,326) 

58 

(63) 

Dor (0-10) 7,63 

(1,768) 

7,50 

(3,25) 

3,25 

(1,282) 

3,50 

(1,75) 

0,88 

(0,641) 

1,00 

(0,75) 

Força na flexão 

da articulação 

coxofemoral 

(0-5) 

2,86 

(1,773) 

4,00 

(3,00) 

2,88 

(1,126) 

3,00 

(2,00) 

3,75 

(0,463) 

4,00 

(0,75) 

Amplitude na 

flexão da 

articulação 

coxofemoral 

55,0 

(10,801) 

57,50 

(20) 

36,25 

(7,906) 

40,00 

(8,75) 

54,38 

(7,763) 

55,00 

(10,00) 

Amplitude na 

flexão da 

articulação 

joelho 

120,0 

(20,0) 

130,00 

(30,00) 

78,13 

(14,623) 

80,00 

(20,00) 

116,25 

(9,543) 

117,50 

(17,5) 

Lista de 
verificação dos 
conhecimentos 
adquiridos (0 – 
16) 

2 
(5,26) 

0 
(0,75) 

9,50 
(2,92) 

9 
(2) 

15,9 
(0,35) 

16 
(0) 

Fonte: a própria 
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  Quadro 7 – Comparação das variáveis em estudo medidas nos três momentos com a 

aplicação do teste Wilcoxon 

 

 
Pré-Operatório (t1) - 

Pós-Operatório 

Imediato - 24h (t2) 

Pós-Operatório 

Imediato- 24h (t2) - 

Dia da Alta Hospitalar 

(t3) 

Dia da Alta Hospitalar 

(t3) - Pré-Operatório 

(t1) 

 Z (wilcoxon) p-value Z (wilcoxon) p-value Z (wilcoxon) p-value 

Medida de 

Independência 

funcional (18-126) 

-2,524 0,012 -2,524 0,012 -2,524 0,012 

Timed Up and Go 

Test 
    -1,841 0,066 

Dor (0-10) -2,536 0,011 -2,539 0,011 -2,536 0,011 

Força na flexão da 

articulação 

coxofemoral (0-5) 

0,000 1,000 -2,121 0,034 -1,473 0,141 

Amplitude na flexão 

da articulação 

coxofemoral 

-1,604 0,109 -2,546 0,011 0,000 1,000 

Amplitude na flexão 

da articulação joelho 
-1,826 0,068 -2,527 0,012 -0,368 0,713 

Lista de verificação 
dos conhecimentos 
adquiridos (0 -16) 

-2,530 0,011 -2,388 0,017 -2,588 0,010 

Fonte: a própria 

 

 

3.3. Discussão dos Resultados 

 

Depois da análise dos resultados anteriores, podemos constatar que a amostra é 

constituída maioritariamente por pessoas do sexo masculino, cerca de 62,5 %, e que a média de 

idades é de 72,13, sendo que 50% tem idades compreendidas entre os 70 -79, o que vai ao 

encontro da literatura existente uma vez que, tanto a artrose como a fratura por queda, 

apresentam um aumento da incidência entre os 70 e os 79 anos de idade (Sousa & Carvalho, 

2017a; Sousa & Carvalho, 2017b). 
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Foram também identificadas variadas comorbilidades, sendo que a hipertensão arterial é 

comum a 75% da amostra. 

A cirurgia prótese total da anca foi realizada em 87,5% da amostra e a hemiartroplastia em 

12,5%. O motivo por artrose primária corresponde a 50% e os outros 50% a fratura derivada de 

queda. Em relação à incidência e ao género, embora alguns autores apontem para uma maior 

incidência da artrose no género feminino (Lespassio et al., 2018), a nossa amostra é constituída 

maioritariamente por indivíduos do sexo masculino.  

Os 37,5% correspondentes ao sexo feminino têm idades compreendidas entre os 66 e os 

89 anos e têm como motivo da cirurgia a fratura por queda, o que corrobora a literatura 

existente, uma vez que as fraturas da extremidade superior do fémur são mais frequentes no 

sexo feminino e têm um aumento de incidência a partir dos 60 anos, sendo mais frequentes 

entre os 70 e 79 anos (Sousa & Carvalho, 2017a). 

Em cinco dos casos da nossa amostra o tempo de internamento foi de cinco dias, sendo o 

primeiro dia o da admissão e o segundo o da cirurgia, restando apenas três dias de pós-

operatório, onde foram realizadas sessões diárias de treino das AVD e treino de marcha com os 

auxiliares de marcha. Em dois dos casos, as pessoas tiveram alta no quarto dia após a cirurgia, e 

no único caso em que houve uma intercorrência com necessidade da pessoa ir novamente ao 

bloco operatório, o tempo de internamento chegou a sete dias. Atualmente já existem vários 

estudos que comprovam que os programas de recuperação aprimorada após a cirurgia (ERAS) 

podem beneficiar a maior parte das pessoas que são submetidas a artroplastias. Este conceito 

é baseado em intervenções para reduzir o trauma psicológico e o stress do pós-operatório, 

acelerando o processo de recuperação (Chistelis et al., 2015; Ripollés-Melchor et al., 2020). De 

acordo com Zhu et al. (2017), o programa ERAS contribui de modo significativo para a diminuição 

do tempo de internamento, da taxa de reintervenção e da dependência de analgésicos para a 

dor, contribuindo deste modo para melhorar a satisfação das pessoas e diminuir os gastos. Com 

o objetivo de fornecer um ponto de partida para a implementação do programa ERAS por novas 

equipas, e ao mesmo tempo permitir a reflexão por parte das equipas que já utilizam este 

programa, foram enunciados vários itens que permitem consolidar o consenso dentro das 

evidências existentes. Essas diretrizes passam por: uma educação e aconselhamento no pré-

operatório, que contribui para reduzir a ansiedade; a otimização da pessoa na pré-admissão, 

diminuindo fatores de risco pré-operatórios, tais como o tabagismo, o álcool, anemia, estado 

nutricional e metabólico e baixa atividade física; a existência de um protocolo anestésico 

padronizado; a prevenção da perda sanguínea peri-operatória; a analgesia pós-operatória 

eficaz; a manutenção da normotermia durante o intra-operatório; a profilaxia antimicrobiana; a 
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profilaxia antitrombótica; a mobilização precoce e alta baseada em critérios. As pessoas devem 

ser mobilizadas o mais rapidamente possível após a cirurgia de modo a diminuir os riscos 

associados à imobilização na cama. Em relação aos critérios para a alta, estes devem definir 

claramente os requisitos para a pessoa ir do hospital para a sua casa e inclui elementos como a 

habilidade de se vestir de modo independente, a capacidade para entrar e sair da cama, a 

capacidade de se sentar e levantar da cadeira ou da sanita, a capacidade de ser independente 

nos cuidados de higiene pessoal e na mobilização com o auxiliar de marcha (Wainwright et al., 

2020). 

Os tempos de internamento muito curtos dificultaram a intervenção de enfermagem de 

reabilitação, uma vez que houve a necessidade de repartir toda a informação por várias 

intervenções de modo a facilitar a aquisição dos conhecimentos por parte das pessoas. Devido 

à idade avançada e a toda a situação geradora de ansiedade, a intervenção educacional a fazer 

à pessoa submetida a artroplastia da anca, foi doseada de acordo com a sua disponibilidade. Foi 

utilizado o método explicativo com demonstração, sempre que possível o treino e também o 

recurso a um guia pré e pós-operatório (Apêndice XII). Este guia, para além da mensagem 

escrita, apresenta imagens como exemplo, de modo a facilitar a aquisição dos conhecimentos e 

das capacidades. Esta intervenção educacional deve ser adequada às necessidades reais da 

pessoa, de modo a permitir a sua reintegração na família, possibilitando a realização das suas 

atividades e funções (Martins & Fernandes, 2009).  

Pode-se assim considerar que 62,5% da nossa amostra realizou cerca de quatro dias de 

programa de intervenção de enfermagem de reabilitação e 37,5% realizou cinco dias. Sempre 

que houve necessidade, a continuidade dos cuidados de enfermagem de reabilitação foi 

garantida pelos enfermeiros especialistas do Serviço de Ortopedia. Esta continuidade deve ser 

assegurada de modo a minimizar incapacidades secundárias à cirurgia e a promover o 

conhecimento e capacidades da pessoa e familiar para se adaptar à nova situação. A transição 

para a sua casa deve ser realizada com a segurança e com a garantia de que a pessoa e a sua 

família terão toda a ajuda necessária nas dificuldades sentidas (Ferreira et al., 2019). 

A avaliação dos quadros de resultados de todos os casos permite constatar que houve uma 

melhoria entre as avaliações efetuadas, na maior parte dos itens avaliados. Todas as pessoas da 

nossa amostra eram independentes nas AVD, apesar de duas pessoas necessitarem do apoio 

das canadianas na marcha, e só duas pessoas referirem possuir conhecimentos em relação aos 

aspetos importantes sobre a cirurgia. Uma dessas pessoas já tinha efetuado uma artroplastia da 

anca e a outra tinha apoio de um filho com os conhecimentos apropriados. 
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No dia da admissão, a ênfase da intervenção educacional foi dada às particularidades da 

cirurgia, assim como o pré-operatório e o pós-operatório imediato. No pós-operatório e após o 

primeiro levante, foi promovida a educação e os treinos das AVD, assim como transferências e 

treino de marcha com auxiliar de apoio, sempre que houve possibilidade. 

Através da análise dos dados obtidos usando a Escala de Medida de Independência 

Funcional, verifica-se que, apesar de em nenhum dos casos se ter demonstrado uma 

recuperação total no desempenho das AVD, em todos houve uma diminuição da dependência. 

No momento da alta, após a implementação do programa de reabilitação, 75% apresentavam 

independência completa, com uma pontuação entre os 104-111 de um total de 126. Os 25% 

restantes apresentavam uma dependência modificada necessitando de assistência até 25% da 

tarefa. Demonstraram facilidade no vestir a parte superior do corpo, necessitando de ajuda para 

vestir a parte inferior e calçar. Não houve possibilidade de treinar subir e descer escadas, o que 

considero uma limitação, mas atendendo às normas do serviço devido à pandemia foi 

completamente impossível. Apesar da evolução significativa no sentido da independência, não 

foi atingido o nível de autonomia no desempenho das AVD verificado no momento da admissão 

para todos os participantes, o que está de acordo com a literatura existente, uma vez que são 

necessários vários meses para a pessoa readquirir a funcionalidade antes da cirurgia, implicando 

que no momento da alta a pessoa ainda apresente algum nível de dependência (Martins & 

Fernandes, 2009). 

A todas as pessoas foi entregue um guia com as indicações e com imagens a demonstrar, 

partindo do princípio que mesmo os que não sabiam ler teriam alguém para os ajudar a 

esclarecer as dúvidas. 

Saraiva et al., (2020) demonstrou que as pessoas que vão ser submetidas a artroplastia da 

anca e que beneficiaram de educação e reabilitação pré-operatória, apresentaram uma clara 

recuperação da independência funcional após a cirurgia. A reabilitação pré-operatória contribui 

de forma fundamental na recuperação funcional mais rápida e eficaz a nível da independência 

na realização das AVD. Este estudo permitiu perceber que a intervenção educacional em 

reabilitação, mesmo no pré-operatório, contribui para capacitar a pessoa o mais precocemente 

possível, aumentando o seu potencial funcional e de independência, facilitando assim, a sua 

reintegração no contexto familiar e social. Os panfletos têm como objetivo elucidar as pessoas 

e familiares e esclarecer dúvidas indo de encontro ao seu conhecimento não demonstrado. O 

apoio educacional é um dos mecanismos de ajuda referidos por Orem para melhorar o 

autocuidado, além de agir ou fazer pelo outro, guiar e orientar, proporcionar apoio físico e 
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psicológico e manter um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal (Foster & Bennett, 

2000; Petronilho, 2012). 

Em relação à dor, houve grandes melhorias em todos os casos, sendo que no dia da alta a 

dor situava-se entre 0 e 1 para 87,5% da amostra, havendo um único caso em que foi reportada 

uma dor nível 2, correspondendo à pessoa mais idosa. Na nossa amostra 87,5% dos casos foram 

submetidos à cirurgia sob bloqueio subaracnoideu (BSA) e em 12,5% (1 caso) foi utilizada a 

anestesia geral (AGB). Em relação à analgesia pós-operatória, em 37,5% foi administrado 

tramadol 300mg e 10 mg de metoclopramida em perfusão contínua durante as primeiras 24 

horas através de um DIB (infusor elastométrico) e apenas num caso (12,5%) foi administrado 

ropivacaína 240 mg e morfina 5 mg através de um DIB epidural. Devido à inexistência de um 

protocolo cirúrgico, a analgesia pós-operatória depende do anestesista em questão, mas todas 

as pessoas foram medicadas com dois ou mais analgésicos (paracetamol 1 gr, tramadol 100 mg, 

metamizol magnésio 2 gr) e anti-inflamatórios (cetorolac 30 mg, parecoxib 40 mg), em 37,5% foi 

ainda prescrito a administração de morfina 3 mg via endovenosa, em caso de dores muito 

intensas. No dia da alta 87,5% foram medicados com paracetamol 1 grama, 1 comprimido de 

8/8 horas e metamizol magnésico 575 mg, 1 comprimido de 8/8 horas em caso de dores. Um 

caso (12,5%) foi medicado com clonixina 125 mg, 1 comprimido 3 vezes por dia e etoricoxibe 90 

mg, 1 comprimido/dia. 

O controlo eficaz da dor permite a mobilização precoce, que deve ser iniciada logo que seja 

possível. Existem vários estudos que defendem o início da mobilização ainda no dia da cirurgia, 

promovendo assim uma rápida recuperação funcional da pessoa, assim como a prevenção de 

complicações tromboembólicas (Götz et al., 2021; Hua-ping, 2020; Raphael et al., 2011; Smith 

et al., 2012).    

Relacionado com a força muscular, houve melhoria em metade dos casos (50%), em 3 casos 

(37,5%) a avaliação da força foi igual no dia da admissão e no dia da alta, e num único caso a 

avaliação diminuiu do nível 5 para 4 de acordo com a escala MCR. A intervenção do EEER, através 

de exercícios isométricos e isotónicos adequados a cada situação, previne as complicações 

derivadas da imobilidade. Pinto (2018) demonstrou que após exercícios de fortalecimento 

muscular de um programa de intervenção de enfermagem de reabilitação, houve ganhos a nível 

de amplitudes normais e movimentos musculares completos, facilitando assim, o desempenho 

nas AVD. Os exercícios terapêuticos contribuem para o fortalecimento muscular e capacitam a 

pessoa para o autocuidado. 

Apesar da evolução positiva, o teste TUG demonstrou que todos os elementos da amostra, 

no dia da alta, apresentavam alto risco de queda, sendo que em dois casos o tempo do teste foi 
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superior a 3 minutos. Estes dois casos são decorrentes de fratura por queda, sendo que um deles 

corresponde a uma pessoa de 89 anos. O teste foi realizado com o apoio das canadianas em 

87,5% dos casos e num caso (12,5%) foi utilizado o andarilho. De acordo com Scheffers-

Barnhoon et al. (2017) a recuperação funcional após fratura da anca por queda em idosos é 

influenciada negativamente pelo medo de cair, e por isso, Ko et al. (2017) defende que é 

necessário ensinar e incentivar comportamentos de prevenção de queda. As fraturas 

decorrentes de quedas são uma das consequências mais incapacitantes na pessoa idosa ao 

desencadear uma diminuição abrupta na sua saúde, originando uma maior dependência e 

incapacidade, o que leva a variadas complicações a longo prazo (Cunha et al. 2021). Vários 

estudos comprovam que as pessoas idosas que sofreram um episódio de queda impõem ou é-

lhes imposto, restrições à atividade física, devido ao medo de sofrerem nova queda, o que vai 

promover a sua dependência. A esta situação é chamado Síndrome de pós-queda e é 

considerada um fator de risco para a diminuição da mobilidade, da capacidade para a realização 

das AVD, da diminuição da percepção do estado de saúde e da qualidade de vida (Marques-

Vieira et al, 2021). O medo de cair está assim relacionado com a fragilidade física, com o 

aumento da dependência na realização das AVD e com a história de queda anterior, ou seja, ao 

declínio físico e também cognitivo, aumentando muito a probabilidade de queda (Marques-

Vieira et al., 2018). 

Para que o medo seja quantificável é necessário que seja comunicado pela pessoa idosa ou 

avaliado pelo enfermeiro e a sua não avaliação impede a realização de medidas preventivas do 

risco de quedas. No contexto clínico, o medo de cair deve ser avaliado sistematicamente usando 

escalas adaptadas e validadas de modo a garantir a fiabilidade e validade dos resultados 

(Marques-Vieira et al, 2021). Em contexto hospitalar os programas de prevenção de quedas são 

direcionados aos fatores de risco mais relevantes, tais como, alterações cognitivas, estados de 

confusão, diminuição da acuidade visual e/ou auditiva, alterações da mobilidade e da 

funcionalidade. Além disso, deve-se ter em conta as alterações provocadas por medicação, pelas 

condições ambientais e pelo calçado da pessoa (Sousa et al., 2017a). 

De acordo com a literatura, também deve ser incluída a componente educativa abordando 

as intervenções específicas de cada situação, assim como a entrega de folhetos informativos e, 

se possível, suporte audiovisual para reforçar toda a informação fornecida e facilitar a sua 

aprendizagem (Sousa et al., 2017a). 

Um programa com estas características permite, ao aplicar uma lista de verificação dos 

conhecimentos, verificar os ganhos obtidos a nível da capacitação da pessoa, contribuindo assim 
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para o aumento da sua qualidade de vida, uma vez que influencia de modo positivo a 

funcionalidade da pessoa. 

Como já foi referido anteriormente, a Teoria de Orem e a Teoria das Transições de Meleis 

são de uma importância fulcral na orientação da prática de cuidados de enfermagem de 

reabilitação e na otimização da sua qualidade. À luz da Teoria de Orem é possível compreender 

as limitações da pessoa, assim como determinar a real necessidade de cuidados de enfermagem, 

de modo a garantir a realização do autocuidado (Fernandes et al., 2020). O processo de 

dependência de uma pessoa submetida a artroplastia da anca, surge inicialmente devido à 

doença crónica (artrose) ou trauma (fratura) e depois devido à própria cirurgia.  Esta 

dependência interfere na capacidade funcional da pessoa para a realização das atividades que 

fazem parte do seu dia a dia, como por exemplo, calçar meias e vestir calças, sendo necessário 

o recurso a outros para a realização dessas mesmas atividades. Surge aqui a necessidade de 

intervenção do enfermeiro de reabilitação, que irá determinar qual a necessidade de cuidado e 

determinar estratégias para que a pessoa possa voltar a desenvolver o autocuidado de modo 

independente.  

De acordo com o pensamento de Meleis (2010) há a considerar que todo este processo é 

uma transição e que cada pessoa vive este processo de modo muito individual, dependendo das 

suas vivências e apoio familiar. O papel do enfermeiro é identificar o processo, ajudar a pessoa 

a gerir o processo de aceitação e desenvolver intervenções que levem à independência na 

realização do autocuidado, promovendo deste modo uma transição saúde-doença saudável e 

segura, evidenciando-se através dos indicadores de processo e resultado. Através dos 

indicadores de processo podemos identificar a evolução da pessoa no sentido de saúde e bem-

estar ou no sentido contrário, ao verificar se a pessoa se sente ligado e interage com a sua 

família, amigos e profissionais de saúde, se sente situado no contexto da sua situação e se 

desenvolve confiança e estratégias para ultrapassar a situação. Os indicadores de resultado 

permitem definir se a transição foi saudável e segura para a pessoa, através da avaliação de 

desenvolvimento de novas competências e atitudes para gerir a nova situação (mestria), ou 

então através da reformulação da identidade da pessoa, integração de novos conhecimentos e 

alteração de comportamentos (Guimarães & Silva, 2016; Matos, 2019; Meleis, 2010; Santos et 

al., 2015; Sousa et al., 2020). 

 Na realização deste projeto temos como limitação o tamanho da amostra, uma vez que o 

número reduzido de participantes não é representativo do universo das pessoas submetidas a 

artroplastia da anca. Como sugestão, temos a realização de estudos de investigação com 

amostras de maior representatividade nesta área, de forma a corroborar os dados apresentados 
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e que possam valorizar o trabalho e o impacto que as intervenções do EEER na capacitação têm 

na funcionalidade e consequentemente na qualidade de vida das pessoas. 
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4 – ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E 

DESENVOLVIDAS 

 

A formação e aprendizagem em enfermagem é construída por um processo contínuo de 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e competências.  Ao investir na sua formação, 

o enfermeiro está a investir no seu desenvolvimento profissional, pois as competências 

constroem-se através da formação e da prática, envolvendo ação e mobilização de saberes 

(Ferreira et al., 2017). 

A reflexão associada à prática dos cuidados de enfermagem, assume uma importância 

fundamental no desenvolvimento profissional dos enfermeiros, contribuindo para o aumento 

da sua capacidade crítica e autonomia, permitindo, assim, a prestação de cuidados de 

enfermagem de qualidade (Peixoto & Peixoto, 2016). 

A especialização dos enfermeiros permite uma melhoria contínua no atendimento, 

prestação de cuidados e apoio na maximização da independência da pessoa, sendo que o 

decorrer dos estágios permite o desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro 

especialista, assim como das competências específicas do EEER. É no contexto clínico que os 

enfermeiros relacionam os conhecimentos teóricos com a realidade, havendo a necessidade de 

reflexão para a tomada de decisão (Peixoto & Peixoto, 2016). 

Além destas, permite também o desenvolvimento das competências de mestre, que, de 

acordo com o Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de agosto, incluem o desenvolvimento e 

aprofundamento de conhecimentos e capacidade de compreensão, assim como a sua aplicação 

e resolução de problemas em todo o tipo de situações e contextos, a capacidade para integrar 

esses conhecimentos ao lidar com questões complexas e comunicar as suas conclusões de 

acordo com os raciocínios que as originam, demonstrando competências que lhes permitam 

uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo autónomo. 

 

 

4.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

 

Segundo o Regulamento 140/2019, o Enfermeiro Especialista é reconhecido como tal 

quando apresenta competência científica, técnica e humana na prestação de cuidados de 

enfermagem especializados da sua área de intervenção, sendo que essas competências 
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especializadas emergem do aprofundamento dos domínios de competências do enfermeiro de 

cuidados gerais e resultam em competências comuns e em competências específicas definidas 

por cada área de especialidade em regulamento próprio. 

As competências comuns compreendem vários domínios: responsabilidade profissional, 

ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais. 

Em relação ao domínio da responsabilidade profissional ética e legal, os cuidados prestados 

cumpriram com os princípios e valores profissionais enunciados no Código Deontológico dos 

Enfermeiros. O respeito pela pessoa esteve sempre presente em cada intervenção, o direito à 

autodeterminação, dignidade humana, individualidade e a um tratamento justo e equitativo. 

Foram respeitados também os seus valores, costumes e crenças espirituais e a sua liberdade. O 

aceitar ou não a intervenção, assim como o direito às suas escolhas, foram sempre respeitados, 

procurando obter sempre o seu consentimento para todas as intervenções (OE,2015).  

Na implementação do projeto de estágio, foi previamente elaborado um projeto de 

intervenção, que foi apresentado à Comissão de Ética do Hospital, recebendo um parecer 

positivo (Anexo V). Foi promovido o direito da pessoa ao consentimento informado (Apêndice 

III), e só depois de devidamente esclarecido e recolhida a sua assinatura foi efetuada a recolha 

de dados, respeitando a privacidade e intimidade da pessoa, assim como a confidencialidade e 

anonimato dos dados recolhidos. Cada pessoa foi identificada como caso 1 (até 8), não figurando 

elementos que permitissem a sua identificação (OE,2015). 

As intervenções foram realizadas num ambiente controlado e seguro, não tendo sido 

realizado qualquer tipo de intervenção que colocasse a pessoa em risco, e assegurando a 

continuidade dos cuidados através dos registos e transmissão aos enfermeiros das intervenções 

realizadas (OE,2015). 

No domínio da melhoria contínua da qualidade, preconiza-se que o enfermeiro especialista 

desenvolva e suporte as iniciativas estratégicas na área da governação clínica, desenvolva 

práticas de qualidade, colabore em programas de melhoria contínua e garanta um ambiente 

terapêutico e seguro. Tendo em conta que o objeto dos cuidados é a pessoa em todas as fases 

do ciclo da vida, a excelência do exercício profissional de enfermagem influencia positivamente 

a qualidade dos cuidados de enfermagem. Assim, todos os enfermeiros devem ter em conta as 

intervenções propostas pela Ordem dos Enfermeiros na sua atividade profissional (Martins et 

al., 2018). 

De acordo com estas premissas, foram feitas atualizações de conhecimentos constantes, 

quer através do apoio do enfermeiro orientador e equipa de EEER, quer através de pesquisas 
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bibliográficas. Os momentos informais de formação foram muito importantes, quer em reuniões 

informais quer em passagem de turno, tornando os momentos de partilha de informação e 

experiências em momentos ricos de aprendizagem entre profissionais. 

Neste sentido, houve a oportunidade de participar nos projetos de melhoria contínua 

existentes nos serviços onde decorreram os estágios clínicos, nomeadamente no rastreio 

precoce das alterações da deglutição, uma vez que a deteção precoce dessas alterações é 

essencial para evitar complicações e o consequente aumento do tempo de internamento. De 

acordo com a literatura, as alterações da deglutição afetam pelo menos 25% das pessoas 

internadas. Assim, a implementação de um protocolo de triagem na admissão, para além de ser 

uma maneira segura e eficaz de deteção, tem um impacto positivo nas pessoas ao prevenir 

complicações como a desnutrição, desidratação, pneumonias por aspiração, maior tempo de 

internamento e maior mortalidade (Taveira et al.,2020). 

Para um tratamento mais efetivo dessas alterações é de vital importância a identificação 

precisa das estruturas afetadas e do tipo de défice na deglutição. Após a identificação, torna-se 

fundamental elaborar um plano de cuidados de enfermagem individualizado com o objetivo da 

reeducação funcional da deglutição. O processo de reabilitação é composto por componentes 

de treino de habilidades e de força muscular, de modo a assegurar uma ingestão oral segura e 

combater as alterações da deglutição (Silva & Grilo, 2018). 

Houve ainda a possibilidade de participar no projeto da prevenção de quedas, sendo que 

na admissão da pessoa se faz uma avaliação utilizando a Escala de Morse e de acordo com o 

resultado, além do registo e transmissão de informação aos outros enfermeiros da equipa, 

coloca-se uma sinalética na pulseira da pessoa e no cartão da cama, de modo a que todos 

tenham em atenção e promovam os cuidados adequados para diminuir o risco de queda 

(vermelho - alto risco de queda; amarelo – médio risco de queda; verde – baixo ou sem risco de 

queda). 

As quedas constituem a principal causa de lesões não fatais no adulto idoso, trazendo 

consequências devastadoras a nível da morbilidade, mortalidade e perda de autonomia. Após 

uma queda, a qualidade de vida é severamente afetada, sendo que, na maior parte das vezes, 

há perda da mobilidade, um aumento do grau de dependência e incapacidade funcional (Dias, 

2021). 

Em relação à prevenção das úlceras de pressão, também na admissão da pessoa se faz uma 

avaliação usando a escala de Braden e, depois, de acordo com o grau de risco, adequam-se as 

intervenções, nomeadamente a colocação de colchão anti úlceras de pressão, proteções de 

espuma ou almofadas de gel. 
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Houve a possibilidade de iniciar um novo projeto no serviço sobre a utilização do 

espirómetro de incentivo, tendo sido realizada uma sessão de formação em serviço sobre os 

critérios de utilização (Anexo VI). A espirometria de incentivo é uma técnica muito simples, 

usada no tratamento e acompanhamento de pessoas com doenças respiratórias, na prevenção 

e tratamento das complicações pós-operatórias das cirurgias abdominais e torácicas e também 

na prevenção e tratamento das infeções pulmonares em pessoas idosas e acamados. Esta 

técnica estimula inspirações mais lentas e profundas, favorecendo a reexpansão pulmonar, 

mantendo a permeabilidade das vias aéreas e fortalecendo a musculatura respiratória (Cordeiro 

& Menoita, 2012). 

Foi realizada uma sessão de formação em serviço, em colaboração com um enfermeiro, 

sobre a utilização de ortóteses do tronco, visto ser uma técnica muito utilizada no serviço (Anexo 

VII). 

De modo a dar apoio ao projeto de estágio, foi elaborado um panfleto intitulado “Guia Pré 

e Pós-Operatório na Artroplastia Total da Anca” (Apêndice XII), e foi realizada a sua 

apresentação aos enfermeiros do serviço (Anexo VIII). O panfleto foi revisto pelo Enfermeiro 

Orientador do estágio, pelo Professor Doutor Luís de Sousa, pela Enfermeira Responsável do 

Serviço, pela Diretora do Serviço e foi ainda feita a validação por parte das pessoas submetidos 

a artroplastia total da anca, de modo a identificarem partes menos claras ou até contribuírem 

com sugestões de melhoramento. Os folhetos informativos são uma forma de transmissão de 

informação muito utilizada na saúde. Para serem efetivos na intervenção para a qual foram 

elaborados, devem ser compreensíveis, relevantes e informativos. Além disso, têm de ter uma 

boa inteligibilidade, usar linguagem simples e uma organização e apresentação estruturadas. 

Outro aspeto muito importante é a qualidade dos conteúdos, tendo, por isso, de ser redigidos 

baseados na evidência científica, imparciais, revistos pelos pares e pelas pessoas alvo da 

intervenção e, por último, devem ser adequados à literacia de quem os lê (Rosendo & Santiago, 

2017). 

Ainda durante o estágio clínico, foram iniciados dois projetos pelos EEER do serviço, mas 

que, dado o término do estágio, não foi possível uma intervenção ativa. No entanto, gostaria de 

fazer uma breve referência dada a sua importância para a melhoria dos cuidados. Foi iniciado o 

projeto de elaboração de um ginásio para a reabilitação das pessoas internadas e da teleconsulta 

de enfermagem de reabilitação. A teleconsulta permite a administração de cuidados, sem causar 

uma grande interferência na vida das pessoas, pois a pessoa recebe esses cuidados com 

supervisão em sua casa ou noutro lugar. Tem ainda um efeito muito positivo na redução do 

tempo de internamento, sem aumentar as complicações (Silva et al., 2020; Vesterby et al., 
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2017). Este projeto incluía, inicialmente, o seguimento pós-operatório das pessoas submetidas 

a artroplastia da anca e do joelho, havendo depois a ambição de abranger mais cirurgias. 

Durante os estágios, teve-se sempre em atenção as premissas descritas nos Padrões de 

Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001) e os Padrões de Qualidade dos Cuidados 

especializados de Enfermagem de Reabilitação aprovados pelo colégio da especialidade (OE, 

2018). 

No domínio da gestão de cuidados, o enfermeiro deve saber gerir os cuidados de 

enfermagem, melhorando a resposta da equipa e a sua articulação, adaptando a gestão dos 

recursos às necessidades dos cuidados, às situações e ao contexto, garantindo a qualidade dos 

cuidados. Houve a possibilidade de participar diariamente na visita multidisciplinar (médicos, 

enfermeiros, enfermeiro especialista em reabilitação, fisioterapeuta e assistente social) às 

pessoas internadas, onde se planeava os cuidados a prestar a cada pessoa. Assim, a aquisição 

desta competência foi possível através do planeamento dos cuidados, pela gestão dos recursos 

de forma adequada, garantindo a qualidade dos cuidados, e pelo trabalho em equipa com outros 

grupos profissionais. Embora seja de referir que, no contexto atual de pandemia pelo COVID-19 

e devido ao défice de enfermeiros nos serviços, houve grandes desafios, nomeadamente a nível 

da organização e gestão dos cuidados, muitos enfermeiros especialistas passaram a prestar 

apenas cuidados gerais de modo a suprimir esse défice.  A complexidade da doença, a 

sobrecarga burocrática, o relacionamento com os enfermeiros e a necessidade de manutenção 

do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional provocaram uma diminuição da satisfação 

ao nível da qualidade dos cuidados prestados (Padilha & Silva, 2020). 

A gestão dos recursos de enfermagem deve fazer-se de acordo com as necessidades das 

pessoas, a qualidade das respostas e também com os resultados obtidos. Existe uma relação 

entre a qualidade da gestão e da liderança e os resultados obtidos, a qualidade dos cuidados 

prestados e a consequente diminuição das complicações, sendo que, ao fazer-se a gestão da 

equipa, deve ter-se em consideração que dotações adequadas conduzem a menores taxas de 

complicações. O enfermeiro de reabilitação deve integrar a equipa de enfermagem, orientando 

a equipa, dando continuidade aos planos de cuidados e assegurando as situações mais difíceis, 

tendo sempre em atenção que o processo de reabilitação deve iniciar-se logo após a admissão, 

possibilitando, assim, a utilização da maior capacidade funcional, facilitando a adaptação à nova 

situação e promovendo uma rápida recuperação e reintegração social. Tudo isto permite ganhos 

na capacidade funcional e a diminuição das limitações, tornando a pessoa mais independente e 

com mais qualidade de vida (Guerra, 2021). 
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A aquisição de competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, foi demonstrada pela constante procura e atualização de conhecimentos, de que 

são exemplos a realização de uma revisão de escopo intitulada “Educational intervention in 

rehabilitation to improve functional capacity after hip arthroplasty: scope review” (Apêndice 

XIII), tendo sido realizado o respetivo protocolo e devido registo na plataforma Open Science 

Framework (OSF) (Apêndice XIV). Há ainda a referir a presença num webinar com o título 

“Enfermagem de Reabilitação no utente do foro orto-traumatológico”, promovido pela Ordem 

dos Enfermeiros (Anexo IX) e a participação na formação em serviço de uma ação de formação 

intitulada “Disfagia” (Anexo X). 

Hoje em dia, cada vez mais, devido à enorme quantidade de estudos que se realizam, há a 

necessidade da divulgação dos seus resultados, pois o conhecimento que pode ser reproduzido 

traz valorização e empoderamento para a prática clínica. Deste modo, os enfermeiros podem 

prestar cuidados de qualidade baseados em evidência científica, contribuindo, assim, para a 

transição segura saúde/doença e para a diminuição das complicações, trazendo qualidade de 

vida às pessoas através da diminuição da mortalidade e morbilidade e aumentando a esperança 

média de vida (Baixinho et al., 2019a). 

 

   

4.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação 

 

Segundo o Regulamento nº 392/2019, a prática de cuidados de enfermagem de reabilitação 

tem como objetivos a melhoria da função, a promoção da independência, a máxima satisfação 

da pessoa e a preservação da sua autoestima. Na sua atuação, os EEER deverão ser capazes de 

cuidar de pessoas com necessidades especiais em todos os contextos da prática clínica ao longo 

do ciclo de vida e capacitar a pessoa com deficiência, limitação de atividade ou de participação, 

tendo como objetivo a reinserção social e exercício da cidadania e desenvolver as capacidades 

das pessoas, maximizando as suas funcionalidades (Regulamento nº 392/2019).  

Para o desenvolvimento destas competências, a implementação do projeto de estágio foi, 

sem dúvida, o elemento fundamental, uma vez que possibilitou a organização dos cuidados de 

reabilitação a prestar às pessoas.  

Na admissão foi realizada uma avaliação das necessidades reais da pessoa, devido à sua 

situação de doença e foi elaborado um plano de intervenção em conjunto com a pessoa de 
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acordo com as necessidades detetadas. Posteriormente foi feita uma avaliação dessas mesmas 

intervenções, de modo a identificar os ganhos em saúde, tendo como objetivo a preparação 

para a alta com a maior independência possível e a transição segura para o regresso a casa. O 

planeamento antecipado e apropriado do regresso a casa garante a continuidade dos cuidados, 

minimizando as incapacidades decorrentes da situação de doença e simultaneamente 

promovendo o conhecimento e as capacidades de adaptação a essa situação, facilitando, 

também, a inclusão da família como parceira dos cuidados. É da responsabilidade do EEER 

capacitar a pessoa e a sua família, em situação de doença, para que no momento do regresso a 

casa se sintam suficientemente preparadas e apoiadas (Baixinho et al., 2019b; Paniagua et al., 

2018). 

Tanto na avaliação inicial como na avaliação final, foram utilizadas variadas escalas 

consideradas pertinentes para os casos. Na prática clínica deve-se ter em atenção o uso de 

instrumentos que permitam avaliar a situação e verificar se as intervenções foram efetivas, de 

modo a resolver o diagnóstico de enfermagem. Estes devem ser válidos, ter uma fiabilidade 

adequada e os resultados devem ser sensíveis, de modo a demonstrarem alterações clínicas 

relevantes. A fim de ser considerado útil em contexto clínico, além de ser apropriado para medir 

o parâmetro em estudo, deve ser breve, de fácil aplicação e pouco dispendioso. Há ainda a 

considerar outras propriedades tais como a reprodutibilidade, a validade e a sensibilidade para 

que a avaliação efetuada seja considerada fiável e fidedigna (Sousa et al, 2017b; Sousa et al, 

2021). 

A implementação dos planos de intervenção foi posta em prática através da realização de 

ensinos, em que foi utilizado um panfleto com os aspetos mais importantes, demonstrações e 

treino de técnicas, de acordo com o plano definido. O treino de AVD deve ser realizado de acordo 

com as limitações existentes, sendo fundamental o ensino, treino e supervisão da realização das 

atividades de autocuidado com o recurso a produtos de apoio, se for caso disso. Nas pessoas 

submetidas a artroplastia da anca, no pré-operatório, foram realizados ensinos de acordo com 

a cirurgia, com a reabilitação respiratória e motora. A educação realizada no pré-operatório 

favorece a aquisição de conhecimentos sobre a cirurgia e quais as suas implicações na realização 

das atividades de vida diária, assim como possibilita o ensino e treino da sua realização sem 

haver o risco de luxação. A realização de uma consulta pré-operatória como parte integrante de 

um programa de reabilitação apresenta efeitos positivos a nível da gestão da dor, da angústia e 

ansiedade, promove os conhecimentos sobre a própria cirurgia e as suas implicações no 

autocuidado, assim como reduz do tempo de internamento e aumenta a adesão ao programa 

de reabilitação definido (Pina & Baixinho, 2020). 
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 No pós-operatório, o ensino, o treino e supervisão da realização das AVD foi mais efetivo 

e com recurso a produtos de apoio. Neste contexto, o EEER deve dar atenção a dois focos, sendo 

eles “o conhecimento” e a “aprendizagem de capacidades”. Ao mesmo tempo que usa o 

conhecimento para capacitar a pessoa na tomada de decisões de forma autónoma, vai usar o 

conhecimento adquirido para promover a independência na realização das atividades de vida 

diária (Sousa et al., 2020). 

 Não foi possível incluir os familiares/cuidadores nos ensinos, uma vez que não eram 

permitidas visitas devido à situação de pandemia existente. Em consequência desta situação e 

da pressão existente a nível dos serviços de saúde e das dificuldades na gestão de recursos 

humanos existentes, foram canceladas todas as visitas dos familiares, dificultando, desta forma, 

a sua inclusão na preparação para a alta da pessoa submetida a artroplastia da anca, assim como 

a sua própria capacitação, contribuindo para uma destruturação na continuidade dos cuidados 

(Baixinho et al., 2021). 

 Tentou-se fazer um reforço dos ensinos, esclarecimento das dúvidas existentes e, ao 

mesmo tempo, tentou-se perceber quais as barreiras arquitetónicas existentes no destino da 

alta, de forma a tentar adaptar e/ou eliminar, se possível, essas barreiras durante o 

internamento da pessoa. A existência de um ambiente adequado permite o desenvolvimento 

pessoal e a independência da pessoa dentro das limitações individuais, assim como a definição 

de objetivos dentro da realidade da pessoa e as respetivas adaptações comportamentais para 

os atingir. O EEER tem a responsabilidade de promover a criação de condições que favoreçam a 

pessoa com mobilidade condicionada, quer seja no interior da sua habitação ou na comunidade, 

de modo a favorecer a sua autonomia e independência (Pereira et al., 2018). O conceito de 

acessibilidade engloba desde as ajudas técnicas ao acesso aos edifícios existentes na 

comunidade, e constitui uma condição fulcral para o exercício dos direitos cívicos, assim como 

para a qualidade de vida, promovendo, deste modo, a sua real participação e integração (Silva 

et al., 2019). 

De modo a maximizar a funcionalidade e desenvolver as capacidades da pessoa, foram 

efetuadas intervenções diárias junto da pessoa, reforçando o esclarecimento das dúvidas e o 

treino das AVD, tais como: treinar o levante, treinar a marcha com o dispositivo indicado, ir à 

casa de banho, usar a sanita (sentar), usar o duche, vestir e despir. Em relação ao treino da 

marcha, normalmente iniciava-se com o andarilho e, quando a pessoa demonstrava segurança 

e capacidade, passava-se para as canadianas. Não foi possível treinar o subir e descer escadas, 

pois não era permitido a circulação pelos corredores e não havia acesso a degraus dentro dos 

quartos.  
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Além das pessoas submetidas a artroplastia da anca, também houve a possibilidade de 

interagir com as outras pessoas internadas no serviço e desenvolver programas de reabilitação 

respiratória e motora, de acordo com cada situação, tendo sempre em atenção que todas as 

intervenções realizadas devem ir de encontro às verdadeiras necessidades da pessoa, facilitando 

a realização das atividades de vida diária, de modo a maximizar a sua autonomia e a sua 

qualidade de vida (Sousa et al., 2020).  

Em contexto domiciliário, foi permitido colaborar com o EEER responsável na 

implementação de planos adequados a variadas situações, nomeadamente em contexto 

respiratório, em contexto músculo-esquelético e neurológico. Além da aplicação de técnicas 

respiratórias e mobilizações passivas/ativas e resistidas, foi possível a realização de ensinos e 

treinos de AVD em pessoas com sequelas de COVID-19, AVC, doença de Parkinson e pós-

operatórios de artroplastia da anca. Foi muito importante a aprendizagem ao nível da gestão 

dos recursos a utilizar em contexto domiciliário, através, por exemplo, da utilização de um 

“pacote de arroz” para fazer a reeducação diafragmática com resistência, utilizar o rolo da massa 

em vez do bastão para a reeducação costal, caminhar na rua, usar jogos com molas, pedras 

coloridas, arroz com feijão no treino da motricidade fina nas pessoas com doença neurológica, 

o uso da bola para exercícios com resistência dos membros inferiores ou para promover a 

mobilização ativa dos membros superiores. A nível músculo-esquelético, além dos exercícios 

que visam a reabilitação da pessoa, foi importante verificar as adaptações necessárias à 

promoção de um ambiente seguro e adequado à recuperação da pessoa, tais como a adaptação 

da casa de banho, ou seja, o uso do alteador de sanita, as barras de apoio, a cadeira ou banco 

para a banheira, assim como retirar os tapetes e, se necessário, colocar os móveis de modo a 

permitir a marcha com o dispositivo de apoio e a prevenir as quedas. As quedas trazem 

consequências a nível físico e psicológico para a pessoa, contribuindo para a perda de autonomia 

e diminuição da qualidade de vida das pessoas e dos seus cuidadores. As pessoas idosas são 

vulneráveis às quedas devido à diminuição da força muscular e á limitação articular, sendo que 

após a cirurgia da artroplastia da anca estes aspetos estão ainda mais acentuados. São 

considerados como fatores intrínsecos a idade avançada, o sexo feminino, história de quedas, 

toma de medicação e a diminuição da mobilidade, da força, da marcha e do equilíbrio. Os fatores 

extrínsecos estão relacionados com o meio ambiente envolvente, tais como a presença de 

iluminação deficiente, tapetes soltos, inexistência de barras de apoio na casa de banho e nas 

escadas, pisos escorregadios, o uso de calçado inadequado e o uso de auxiliar de marcha (Gomes 

et al., 2019; Sousa et al., 2017a). 
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A intervenção do EEER deve incluir o diagnóstico precoce e a execução de ações 

preventivas, de modo a assegurar a manutenção das capacidades funcionais, prevenir as 

complicações e as limitações. As intervenções educacionais devem promover a diminuição do 

risco ambiental, assim como aumentar a força muscular, o equilíbrio corporal, o treino da 

marcha e a capacidade para a realização das AVD e AIVD (Belo Fernandes et al., 2020). 

Na população mais envelhecida e fragilizada, o medo de cair está sempre presente, sendo, 

por isso, fundamental a presença e a supervisão do EEER, transmitindo segurança e incentivando 

a continuidade da prática do exercício físico (Correia et al., 2019). Neste âmbito, também tem 

de se apostar na deteção precoce do medo de cair e na sua inferência na realização de atividades 

de vida diária básicas e instrumentais. Por isso, o medo de cair deve ser avaliado pelos 

profissionais de saúde de modo sistemático, recorrendo a escalas adaptadas e validadas 

culturalmente, de modo a garantir a fiabilidade e validade dos resultados obtidos.  

A Falls Efficacy Scale International (FES-I) é um instrumento de 16 itens que permite avaliar 

o medo de cair em pessoas idosas, tendo sido validada culturalmente para vários países 

(Marques-Vieira et al., 2016). Está também validada para o português europeu na versão de 16 

itens (Marques-Vieira et al., 2018) e de 7 itens (Marques-Vieira et al., 2021), sendo considerada 

válida e fiável.  

A sua não avaliação impede a planeamento de medidas preventivas do risco de quedas, 

diminui a realização das atividades de vida diária e aumenta os períodos de imobilidade, devido 

à insegurança da pessoa na manutenção do equilíbrio e marcha eficaz, aumentando, assim, a 

dependência e o risco de queda (Marques-Vieira et al., 2021). 

Ao poder intervir de modo atempado no “medo de cair”, a intervenção do enfermeiro terá 

um impacto positivo a nível físico e cognitivo, aumentando a qualidade de vida das pessoas 

idosas vulneráveis à história de quedas (Marques-Vieira et al., 2021). 

No contexto domiciliário, houve ainda a possibilidade de intervir junto dos cuidadores 

informais, uma vez que é fundamental a sua inclusão no processo de reabilitação da pessoa. A 

prestação de cuidados durante períodos longos acarreta uma dificuldade extrema e desgaste 

físico, emocional, social, familiar e também financeiro. O cuidador informal pode vivenciar 

situações de desgaste e de sobrecarga, pois a falta de preparação e de resistência física, a 

insegurança na realização dos cuidados, aliados à negligência com a própria saúde, pode originar 

uma sobrecarga física e mental (Matos & Araújo, 2021). 

Também a elaboração de um plano de cuidados individualizado permitiu o 

aprofundamento do diagnóstico e o desenvolvimento de um plano adequado, permitindo, 
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assim, uma sistematização de toda a intervenção a realizar, tendo como objetivo a maximização 

da capacidade da pessoa na realização das AVD (Apêndice XV). 

 

 

4.3. Competências de Mestre 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 65 de 16 de agosto (Decreto-Lei nº 65/2018), o mestre 

deve possuir conhecimentos e capacidade de compreensão que possibilitem desenvolver e 

aprofundar conhecimentos prévios, de modo a constituir a base de desenvolvimentos em 

contexto de investigação; deve saber pôr em prática os seus conhecimentos e a sua capacidade 

de compreensão e de resolução em todo o tipo de situações e contextos; deve demonstrar 

capacidade para integrar conhecimentos, lidar com situações complexas e apresentar soluções, 

refletindo sobre as implicações éticas e sociais que daí possam advir; deve ser capaz de 

transmitir as suas conclusões , bem como os conhecimentos e raciocínios subjacentes, de forma 

clara a pessoas de todas as áreas e de todos os graus académicos, e ainda deve demonstrar 

competências que lhe permitam uma aprendizagem de forma autónoma ao longo da vida. 

As competências de mestre foram adquiridas através do desenvolvimento das 

competências comuns do enfermeiro especialista e das competências do enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação no decorrer dos estágios clínicos, em que a 

aquisição de novos conhecimentos e a pesquisa baseada na evidência científica foram de uma 

importância vital para a qualidade dos cuidados.  

Atualmente, há uma grande necessidade de constante atualização e autoformação de 

modo a acompanhar a rápida evolução científica e tecnológica. Deste modo, a enorme 

quantidade de estudos científicos e a discussão dos seus resultados trazem uma grande 

contribuição na melhoria na qualidade dos cuidados e diminuição das complicações das 

doenças, contribuindo para o aumento da esperança média de vida, para a diminuição da 

mortalidade e morbilidade. Ainda assim, existe cada vez mais a necessidade de se divulgar os 

resultados dos estudos efetuados de modo que estes possam ser usados na prática diária, 

fomentando a tomada de decisão baseada na evidência científica. A produção de conhecimento 

que possa ser utilizado na prática diária traz valor e empoderamento da prática clínica. Neste 

sentido, a formação do EEER adquire um papel fundamental na qualificação de recursos 

humanos, adequando o perfil de competências às exigências e desafios do sistema de saúde. 

Trabalhando a partir das necessidades sentidas e de acordo com o contexto, pode facilitar uma 
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transformação de qualidade da prática de cuidado individualizado e um benefício direto sobre 

a saúde das pessoas. Neste contexto, deve estruturar o processo de modo a tornar 

compreensível o que os resultados revelem, possibilitando também a compreensão da utilidade 

dos mesmos e o impacto que podem ter na melhoria da prestação de cuidados. Trata-se, 

portanto, de compreender o que é eficaz a promover a igualdade em saúde para a população, 

enquanto promove a excelência e a sustentabilidade a todo o sistema de saúde (Baixinho et al., 

2019a; Padilha et al., 2021; Pereira, 2017; Vieira et al., 2019). 

A elaboração de um projeto de intervenção, ou seja, a sua construção, implementação e a 

avaliação dos resultados, assim como a revisão de escopo tendo em vista a publicação de um 

artigo permitiram o desenvolvimento da investigação na área de especialização. 

O desenvolvimento de um relatório sobre os benefícios da implementação de um programa 

de reabilitação a pessoas submetidas a artroplastia da anca, preparando de modo seguro o seu 

regresso a casa, também contribuiu para a aquisição dessas competências. A pessoa e a sua 

família constituem o objeto de intervenção do EEER, no sentido de facilitar o processo de 

adaptação à sua condição e a todas as alterações provocadas pela sua limitação, tendo como 

objetivo a maximização das suas habilidades, diminuindo, assim, a limitação na sua reintegração 

social e aumentando a sua qualidade de vida (Padilha et al., 2021). 

É da responsabilidade do enfermeiro acautelar que a pessoa e a sua família/cuidador 

deixam o hospital no momento da alta, suficientemente preparadas e que terão auxílio e apoio 

nas necessidades sentidas ao voltar para casa. A continuidade dos cuidados entre o hospital e o 

domicílio deve ser assegurada por intervenções adequadas, de modo a diminuir as limitações 

decorrentes da cirurgia, e a promover os conhecimentos e capacidades da pessoa e da sua 

família na adaptação à situação. Uma boa coordenação e comunicação entre os profissionais, 

pessoas, família/cuidador e serviços de saúde é facilitadora de todo este processo (Ferreira et 

al., 2019). 

 De igual modo, a reflexão, possibilitou o pensamento crítico sobre o desenvolvimento das 

competências, permitindo o culminar de um percurso de experiências vividas, evidenciando 

uma prática de enfermagem de reabilitação baseada em evidência científica.  
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CONCLUSÃO 

 

A nossa vida está em constante mudança e cada um de nós deve ter a capacidade de gerir 

a sua adaptação da melhor maneira possível. O ingresso neste Curso de Mestrado em 

Enfermagem de Reabilitação foi uma grande prova a essa capacidade de adaptação, pois, apesar 

de constituir uma área de grande interesse, estava completamente fora do nosso percurso 

profissional, até à data. Durante o percurso realizámos a aquisição de competências teórico-

práticas importantes para aprofundar conhecimentos existentes e adquirir novos saberes. 

Olhando à nossa volta, podemos verificar que, cada vez mais, os últimos anos da nossa vida 

são acompanhados por um aumento de doenças crónicas e de incapacidade, e que, por muitas 

vezes, as pessoas e as suas famílias não sabem adaptar-se às realidades com que se deparam. 

Por isso, a intervenção do Enfermeiro de Reabilitação constitui um marco importante na deteção 

precoce das necessidades reais da pessoa de acordo com a sua situação, assim como na sua 

capacitação para o desenvolvimento de habilidades que o irão ajudar a ultrapassar a transição 

saúde/doença. As intervenções educacionais proporcionadas e os conhecimentos adquiridos 

vão determinar o sucesso do retorno da sua autonomia para o autocuidado assim como a sua 

reintegração no seio familiar. 

Nas pessoas submetidas a Artroplastia da Anca, a capacitação pré-operatória surge como 

um aspeto fulcral do plano de reabilitação, ajudando a adequar as estratégias às necessidades 

da pessoa e família e otimizando o seu processo de reabilitação. A realização e a fundamentação 

de um projeto de intervenção profissional dentro desta temática permitiram a aquisição e o 

desenvolvimento de conhecimentos importantes dentro da evidência científica existente nesta 

área. A implementação do mesmo permitiu o desenvolvimento das competências de EEER e, em 

simultâneo, a obtenção de resultados bastante significativos na reabilitação das pessoas 

submetidas a Artroplastia da Anca, promovendo a sua transição para casa de modo seguro. 

A análise sobre as competências adquiridas e desenvolvidas permitiu fazer uma reflexão 

crítica sobre as práticas desenvolvidas, conduzindo a uma maior adequação das intervenções às 

individualidades de cada pessoa/família. 

A consistência dos resultados obtidos é, de certo modo, insuficiente devido ao tamanho 

reduzido da amostra, uma vez que não é representativa do conjunto de pessoas submetidas a 

esta cirurgia. No entanto, é evidente que a capacitação das pessoas submetidas a artroplastia 

da anca é um aspeto vital para o aumento da sua independência e autonomia e, 
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consequentemente, da sua qualidade de vida. Ainda com base nos resultados obtidos, este 

estudo pode servir como ponto de partida para a realização de outros estudos em que as 

amostras tenham maior representatividade, corroborando os dados apresentados e valorizando 

o trabalho e o impacto que as intervenções do EEER na capacitação têm na funcionalidade e, 

deste modo, na qualidade de vida das pessoas. 
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Dados sociodemográficos 

  

Caso nº: 
 

Idade  

Sexo  

Estado Civil  
 

Agregado Familiar/ 
Cuidador  

 

Nível de Escolaridade  
 

Antecedentes 
Pessoais/cirúrgicos 

 

Profissão/Ocupação  
 

Sinais Vitais  

Cirurgia a que vai ser 
submetida(o) 

 

Lateralidade 

 

Esq. 

 

Drt. 
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Lista de verificação  

Lista para verificação da aprendizagem relacionada com os aspetos importantes na cirurgia de 

Artroplastia da Anca 

Tema  Data/avaliação Obs. 

Reeducação 
Funcional 

Respiratória 
1 

consciencialização e controlo da respiração     

respiração abdomino-diafragmática     

reeducação costal     

tosse dirigida e assistida     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reeducação 
Funcional  
Motora 

 

2 

 
Posicionamentos no leito: 
▪ Decúbito dorsal com pernas afastadas 
▪ Decúbito lateral para o lado não operado 
▪ Decúbito semi-dorsal para o lado operado 

 

    

3 

 
Exercícios no leito: 
▪ contrações isométricas dos abdominais 
▪ contrações isométricas dos glúteos  
▪ contrações isométricas do quadricípite 
 

    

4 

 
▪ mobilizações ativas/assistidas/resistidas dos mem-

bros sãos (pré e pós-op.) 
 
▪ elevação da bacia (com membro operado em ex-

tensão, com membro não operado em flexão e 
com ajuda dos membros superiores) 

 
▪ mobilizações ativas/assistidas/resistidas do mem-

bro operado (pós-op.): 
▪ extensão/flexão até 90oda articulação coxofe-

moral com extensão/flexão do joelho 
▪ abdução/adução da articulação coxofemoral 

até à linha média do corpo 
▪ dorsiflexão/flexão plantar da articulação tibi-

otársica  
▪ extensão/flexão dos dedos dos pés 

 

    

 

5 

Levantar da cama: 
▪ sair pelo lado operado 
▪ sentar na cama, apoiado nos antebraços, evitando 

fletir o tronco mais de 90º 
▪ manter o membro operado em extensão 
▪ fletir o membro não operado e rodar até tocar no 

chão 
▪ arrastar as nádegas para a frente e ficar de pé 

apoiando-se sobre a perna não operada 
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6 

Deitar na cama: 
▪ de costas para a cama, encosta as nádegas e com 

o apoio dos braços, faz força com o membro não 
operado e senta-se na cama 

▪ com o tronco inclinado para trás e com o apoio 
dos braços e membro não operado, chegar para 
dentro da cama 

▪ roda a bacia e as pernas para o centro da cama, 
mantendo a perna operada em extensão 
  

    

 
 
 
 

Reeducação 
Funcional 
Motora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Sentar na cadeira: 
▪ de preferência usar cadeira de assento alto e com 

apoio de braços 
▪ colocar-se de costas para a cadeira, com a região 

poplítea a tocar na cadeira 
▪ com o membro operado em extensão, coloca as 

mãos nos braços da cadeira e com o apoio do 
membro não operado, senta-se 

▪ para utilizar cadeira sem apoio de braços, deve 
sentar-se de lado na cadeira, de modo a poiar um 
braço no encosto da cadeira e o outro braço no as-
sento 

▪ depois de se sentar em segurança, girar o corpo, 
segurando com as mãos no membro operado e 
acompanhando o movimento do corpo 
 

    

8 

Levantar da cadeira: 
▪ chegar o corpo para a beira da cadeira 
▪ colocar o membro operado em extensão 
▪ fazer força no membro não operado e nos braços 

e levantar-se 
 

    

9 

Uso de chuveiro/banheira: 
▪ se possível, usar chuveiro em vez de banheira 
▪ usar barras de apoio 
▪ tomar banho sentado, em banco adequado ou tá-

bua de banheira (banheira) 
▪ entrar no chuveiro/banheira em primeiro lugar 

com membro não operado em primeiro lugar e 
depois o membro operado em extensão 

▪ sair do chuveiro/banheira em primeiro lugar com 
membro operado em extensão e depois o mem-
bro não operado 
 

    

10 

Uso do sanitário: 
▪ utilizar alteador de sanita e barras de apoio 
▪ colocar o membro operado em extensão antes de 

se sentar 
▪ apoiar os membros superiores nas barras laterais 

e baixar-se lentamente até se sentar 
▪ para se levantar, proceder de forma 

inversa 

    

11 
Treino de marcha com andarilho ou canadianas: 
▪ primeiro avança o andarilho ou as canadianas 
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Reeducação 
Funcional 

Motora 

▪ avançar o membro operado até ao nível do andari-
lho ou auxiliar de marcha 

▪ avançar o membro não operado 

▪ para mudar de direção, virar para o lado não ope-
rado 

 

12 

Subir escadas: 
▪ subir com o membro não operado em primeiro lu-

gar 
▪ subir com o membro operado 
▪ subir o auxiliar de marcha 

 

    

13 

Descer escadas: 
▪ descer com o auxiliar de marcha em primeiro lugar 
▪ descer o membro operado 
▪ descer com o membro são 

 

    

14 

Entrar no carro: 
▪ posicionar-se de costas para o banco do carro 
▪ apoiar os membros superiores no banco e sentar 

mantendo o membro operado em extensão 
▪ depois de sentado, rodar o tronco colocando o 

membro operado para dentro do carro coma 
ajuda das mãos ou de outra pessoa 
 

    

15 

Sair do carro: 
▪ rodar o tronco levando o membro operado para 

fora do carro 
▪ apoiar os membros superiores no banco e levantar 

o tronco 
▪ apoiar-se no auxiliar de marcha 

 

    

16 

Prevenção da luxação da prótese: 
▪ manter as pernas afastadas 
▪ não fletir a anca operada mais de 90º 
▪ não cruzar as pernas 
▪ as cadeiras e sanitas utilizadas devem ser altas 

(elevador de sanita) 
▪ não realizar rotação externa 
▪ não realizar decúbito lateral para o lado operado. 

 

    

Fonte: Adaptado de Garção (2019), Sousa e Carvalho (2017) e de Violante (2014). 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

Eu, Célia Maria Arsénio Pereira Gonçalves Nicolau, aluna do Curso de Mestrado de Enfermagem 
na área de Especialização de Enfermagem de Reabilitação na Escola Superior de Saúde de 
Beja, estou a implementar um Projeto de Intervenção intitulado “Preparação do regresso a casa  
da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura”, que tem 
como objetivo avaliar o contributo de um plano de intervenção do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação na preparação para o regresso a casa de pessoas submetidas a 
Artroplastia da Anca. 

Peço-lhe o seu consentimento para participar neste Projeto e garanto-lhe o cumprimento dos 
princípios da confidencialidade e da proteção dos dados recolhidos e disponibilizo-me para 
prestar qualquer esclarecimento que entenda necessário. Em qualquer momento pode desistir 
de participar sem necessidade de justificar a sua decisão e sem que a mesma tenha qualquer 
consequência. 
 

Nome: Célia Maria Arsénio pereira Gonçalves Nicolau 

Data: _______________   Assinatura   _________________________________________ 

 

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional 
de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas 
sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que 
não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me 
sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não autorizo (riscar o que 
não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados que sejam 
necessários. 

Nome:  

Data:                                     Assinatura  

Se não for o próprio a assinar por incapacidade: 

Nome:  

Grau de Parentesco:  

Assinatura  

 

 

Orientador: Professor Dr. Luís Sousa 

Contacto: telemóvel / e-mail 

Investigadora: Célia Maria Arsénio Pereira Gonçalves Nicolau 

Contactos: telemóvel / e-mail 

(este consentimento é feito em duplicado, sendo uma via para o investigador e outra para quem consente) 
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Caso 1 

Indivíduo de 75 anos de idade, do sexo masculino, casado, vive com a esposa e um dos 

filhos, com o nível de escolaridade de 1º ciclo (4ª classe). Foi internado no Serviço de Ortopedia 

no dia 14.03.2021 para Artroplastia Total da Anca por artrose primária. Tem antecedentes de 

hipertrofia benigna da próstata, doença vascular, hérnia do hiato e intervenção cirúrgica 

ortopédica a fratura do fémur à direita há 30 anos. Foi submetido a Artroplastia Total da Anca 

não cimentada à direita a 15-03-2021. A alta ocorreu a 18-03-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado no momento da admissão da pessoa no serviço de 

internamento, foi feito o acolhimento ao serviço, os ensinos dos exercícios de reabilitação 

respiratória e muscular, e a avaliação funcional da pessoa. A pessoa demonstrou ter alguns 

conhecimentos acerca dos exercícios ensinados. Foram realizadas sessões diárias (exceto no dia 

da cirurgia), tendo-se incentivado a pessoa, a realizar os exercícios de forma autónoma ao longo 

do dia. 

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 16-03-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 14, 16 e 18-03-2021 conforme o Quadro 8. 

 

 Quadro 8 – Registo das avaliações do caso 1 

 

Avaliações 

Escalas 

14-03-2021 

(dia da admissão) 

16-03-2021 

(dia após a cirurgia) 

18-03-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
24 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 
120 75 111 

Escala numérica da dor 5 1 0 

Escala MRC (força muscular) 4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

1 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 20’ (com 1 

canadiana) 
Não realizado 

51’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral 60° 20° 40° 

Art. joelho 130° 50° 100° 

Lista de verificação da 

aprendizagem 
1/16 6/16 16/16 
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Analisando os dados, podemos constatar que, em termos de independência funcional e de 

força muscular no momento da alta, a pessoa recuperou o que tinha no momento da admissão. 

 Em relação à dor houve uma melhoria de 100%.  

No que respeita ao equilíbrio corporal e consequente risco de queda, houve um grande 

aumento do risco, na medida em que a alta se efetuou no 3º dia após a cirurgia e a pessoa se 

mobiliza com o apoio das 2 canadianas. 

Quanto à amplitude articular, é importante ressalvar que a avaliação foi sempre efetuada 

com a pessoa em decúbito dorsal, sendo que a flexão foi feita de modo ativo, sendo o limite a 

dor da pessoa. No dia da alta foi demonstrado haver uma franca melhoria, tendo passado de 

20° de flexão para 40°. 

Em relação aos conhecimentos acerca dos aspetos importantes sobre a Artroplastia Total 

da Anca, foram demonstrados no momento da admissão, conhecimentos em relação à 

reeducação funcional respiratória, uma vez que o Sr. tinha um filho fisioterapeuta que lhe tinha 

feito esses ensinos. Os outros itens abordados, no momento da alta foram demonstrados terem 

sido apreendidos, embora não tivesse sido possível treinar o subir e descer escadas devido à 

impossibilidade de sair do quarto pelas novas regras existentes no serviço por causa da 

pandemia. O treino de entrar e sair do carro também não foi efetuado, embora tenha sido 

demonstrado a aquisição dos aspetos principais. 
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APÊNDICE V – Descrição do Caso 2 
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Caso 2 

Individuo de 76 anos de idade, do sexo masculino, viúvo, tendo como cuidador a sua filha, 

com o nível de escolaridade de 1º ciclo (4ª classe). Foi internado no serviço de Ortopedia no dia 

18-03-2021 por fratura subcapital à direita devido a queda. Tem antecedentes de hipertensão 

arterial, litíase renal, hipertrofia da próstata e intervenção cirúrgica de colecistectomia. Foi 

submetido a Artroplastia Total da Anca, com haste cimentada (prótese híbrida) a 19-03-2021. A 

alta ocorreu a 22-03-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado a 18-03-2021, foram feitos os ensinos dos exercícios 

de reabilitação respiratória e muscular e a avaliação funcional da pessoa, com as limitações da 

sua situação (fratura). A pessoa não demonstrou ter conhecimentos acerca dos itens que 

constam da lista de verificação. Foram realizadas sessões diárias, de acordo com a situação, 

tendo sido incentivada a realização dos exercícios de forma autónoma ao longo do dia, segundo 

as suas possibilidades.  

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 20-03-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 18, 20 e 22-03-2021 conforme o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Registo das avaliações do caso 2 

 

Avaliações 

Escalas 

18-03-2021 

(dia da admissão) 

20-03-2021 

(dia após a cirurgia) 

22-03-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
28 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 
118 (antes da queda) 75 86 

Escala numérica da dor 8 3 1 

Escala MRC (força muscular) 1 (contração do 

quadricípite sem 

movimento do 

membro devido à 

fratura, à direita) 

2 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

2 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

2 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

3 (mov. Flexão 

art. coxofemoral 

à direita) 

3 (mov. Flexão 

art. coxofemoral 

esquerda) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
Não realizado Não realizado 

3 min e 15’ (com 

2 canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral - 40° 50° 
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Art. joelho - 95° 105° 

Lista de verificação da 

aprendizagem 
0/16 8/16 16/16 

 

Analisando os dados obtidos, podemos constatar que, em termos de independência 

funcional, a pessoa não recuperou a independência que tinha antes da queda, mantendo no dia 

da alta uma dependência modificada necessitando de assistência até 25 % da tarefa. 

 No que diz respeito à força muscular no movimento de flexão da articulação coxofemoral 

a nível do membro inferior direito, houve uma ligeira melhoria para grau 3 a 22-03-2021, em 

que existe movimento ativo que vence a gravidade, mas não vence a resistência.  

Em relação à dor houve uma melhoria bastante relevante, sendo que aquando da alta se 

posicionava no nível 1. 

No que respeita ao equilíbrio corporal, o teste TUG evidenciou que a pessoa mantém um 

elevado risco de queda.  

Quanto á amplitude articular, houve uma melhoria, a nível da flexão da articulação 

coxofemoral e joelho. 

No momento da avaliação inicial, não foram demonstrados conhecimentos acerca dos 

aspetos importantes sobre a Artroplastia Total da Anca, mas no momento da alta, a pessoa 

demonstrou conhecimento sobre os itens abordados. Não foi possível treinar o subir e descer 

escadas, nem o entrar e sair do carro, pelos mesmos motivos referidos anteriormente. 
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APÊNDICE VI – Descrição do Caso 3 
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 Caso 3 

Individuo de 57 anos de idade, do sexo masculino, divorciado, que vive sozinho, com o nível 

de escolaridade de 1º ciclo (4ª classe). Foi internado no Serviço de Ortopedia no dia 26-03-2021 

para Artroplastia Total da Anca por artrose primária. Tem antecedentes de hipertensão arterial 

e diabetes. Foi submetido a Artroplastia Total da Anca não cimentada à direita a 27-03-2021. A 

alta ocorreu a 30-03-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado no momento da admissão da pessoa no serviço de 

internamento, foi feito o acolhimento ao serviço, os ensinos dos exercícios de reabilitação 

respiratória e muscular, e a avaliação funcional da pessoa. A pessoa não demonstrou ter 

conhecimentos sobre os assuntos que fazem parte da lista de verificação. Foram realizadas 

sessões diárias (exceto no dia da cirurgia), tendo-se incentivado a pessoa, a realizar os exercícios 

de forma autónoma ao longo do dia. 

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 28-03-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 26, 28 e 30-03-2021 conforme o Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Registo das avaliações do caso 3 

 

Avaliações 

Escalas 

26-03-2021 

(dia da admissão) 

28-03-2021 

(dia após a cirurgia) 

30-03-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
30 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 
126 75 107 

Escala numérica da dor 8 2 1 

Escala MRC (força muscular) 5 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
14’ Não realizado 

45’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral 65° 30° 60° 

Art. joelho 130° 70° 125° 

Lista de verificação da 

aprendizagem 
0/16 10/16 16/16 
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Da análise dos dados do quadro anterior, podemos verificar que, em termos de 

independência funcional no momento da alta, a pessoa mantém a independência funcional, 

sensivelmente dentro dos mesmos parâmetros que tinha na admissão.  

Em relação à força muscular, a recuperação foi também muito importante. 

Relacionado com a dor, houve uma grande melhoria em relação a antes da cirurgia, sendo 

que no momento da alta, a pessoa apenas refere uma dor nível 1, uma dor muito ligeira. 

No que respeita ao equilíbrio corporal, o teste TUG revelou alto risco de queda, a pessoa 

mobiliza-se com o auxílio de 2 canadianas. 

Quanto à amplitude articular, houve uma recuperação importante, principalmente a nível 

da flexão da articulação coxofemoral. 

Em relação aos conhecimentos importantes a adquirir para uma recuperação eficaz, a 

pessoa demonstrou ter adquirido os conhecimentos acerca dos assuntos abordados, 

demonstrando muito cuidado e preocupação. O treino de subir e descer escadas não foi possível 

de ser efetuado, assim como a entrada/saída do carro. 
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APÊNDICE VII – Descrição do Caso 4 
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 Caso 4 

Pessoa de 76 anos de idade, do sexo feminino, casada, vive com o marido, com o nível de 

escolaridade de frequência do 12º ano e curso técnico profissional. Foi internada no Serviço de 

Ortopedia no dia 05-04-2021 por fratura subcapital à direita por queda. Tem antecedentes 

pessoais de hipertensão arterial. Foi submetida a Artroplastia Total da anca com haste femoral 

cimentada (prótese híbrida) a 07-04-2021. Voltou ao bloco para ser retirado o dreno a 09-04-

2021 e teve alta a 12-04-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado a 06-04-2021, foram feitos os ensinos dos exercícios 

de reabilitação respiratória e muscular e a avaliação funcional da pessoa, com as limitações da 

sua situação (fratura). A pessoa não demonstrou ter conhecimentos acerca dos itens que 

constam da lista de verificação. Foram realizadas sessões diárias, de acordo com a situação, 

tendo sido incentivada a realização dos exercícios de forma autónoma ao longo do dia, segundo 

as suas possibilidades.  

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 08-04-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 6, 8 e 12-04-2021 conforme o Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Registo das avaliações do caso 4 

 

Avaliações 

Escalas 

06-04-2021 

(dia da admissão) 

08-04-2021 

(dia após a cirurgia) 

12-04-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
27 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 

126 (antes da 

queda) 
91 107 

Escala numérica da dor 7 4 0 

Escala MRC (força muscular) 1 (contração do 

quadricípite 

sem movimento 

do membro 

devido à fratura, 

à direita) 

5 (mov. Flexão 

art. coxofemoral 

à esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

5 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

5 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
Não realizado Não realizado 

60’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 
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Art. coxofemoral - 40° 60° 

Art. joelho - 90° 115° 

Lista de verificação da 
aprendizagem 

0/16 10/16 16/16 

 

Ao analisar os dados que constam do quadro, podemos concluir que, a pessoa era 

independente funcionalmente antes da queda e que recuperou a sua funcionalidade após a 

cirurgia e programa de reabilitação. 

Em relação à força muscular houve uma recuperação muito relevante. 

Relacionado à dor, houve uma recuperação total, uma vez que no momento da alta, a 

pessoa apresentava dor nível 0. 

Quanto ao equilíbrio corporal, o teste demonstrou elevado risco de queda. 

Podemos verificar também que houve melhoria a nível da amplitude articular, 

principalmente a nível da articulação coxofemoral. 

Em relação aos conhecimentos, a pessoa demonstrou ter adquirido todos os aspetos 

importantes focados durante os vários ensinos.  
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APÊNDICE VIII – Descrição do Caso 5 
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 Caso 5 

Pessoa de 66 anos de idade, do sexo feminino, casada, vive com o marido, analfabeta. Foi 

internada no Serviço de Ortopedia no dia 09-04-2021 por fratura subcapital à direita por queda. 

Tem antecedentes pessoais de obesidade e cifoescoliose e lordose acentuadas e cirurgia 

ortopédica de artroplastia da anca à esquerda em 2009. Foi submetida a Artroplastia Total da 

anca não cimentada à direita a 10-04-2021. Teve alta a 13-04-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado a 09-04-2021, foram feitos os ensinos dos exercícios 

de reabilitação respiratória e muscular e a avaliação funcional da pessoa, com as limitações da 

sua situação (fratura). A pessoa demonstrou ter conhecimentos acerca dos itens que constam 

da lista de verificação, uma vez que já tinha efetuado uma artroplastia da anca em 2009. Foram 

realizadas sessões diárias, de acordo com a situação, tendo sido incentivada a realização dos 

exercícios de forma autónoma ao longo do dia, segundo as suas possibilidades.  

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 11-04-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 9, 11 e 13-04-2021 conforme o Quadro 12. 

  

Quadro 12 – Registo das avaliações do caso 5 

 

Avaliações 

Escalas 

09-04-2021 

(dia da admissão) 

11-04-2021 

(dia após a cirurgia) 

13-04-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
22 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 

126 (antes da 

queda) 
87 104 

Escala numérica da dor 10 4 1 

Escala MRC (força muscular) 1 (contração do 

quadricípite 

sem movimento 

do membro 

devido à fratura, 

à direita) 

5 (mov. Flexão 

art. coxofemoral 

à esquerda) 

3 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

5 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

5 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
Não realizado Não realizado 

52’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral - 40° 55° 

Art. joelho - 80° 120° 
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Lista de verificação da 

aprendizagem 
15/16 16/16 16/16 

 

Da análise dos dados do quadro, podemos verificar que a pessoa era independente e 

mobilizava-se sem dificuldade antes da queda, tendo recuperado quase na totalidade essas 

funções. 

Em relação à força muscular, houve uma grande recuperação sendo de grau 4 a 13-04-2021. 

A dor teve uma recuperação muito eficaz, sendo do nível 1, no dia da alta. 

A pessoa mobilizava-se com as 2 canadianas, tendo sido demonstrado através da aplicação 

do Teste TUG que ainda havia um alto risco de queda aquando da alta. 

Quanto à amplitude articular foi possível identificar uma recuperação entre as avaliações 

efetuadas, sobretudo a nível da flexão e a nível da articulação coxofemoral. 

A pessoa já tinha efetuado uma artroplastia da anca em 2009, tendo por isso muitos 

conhecimentos acerca dos aspetos mais importantes, foi necessário apenas reforçar alguns 

aspetos, nomeadamente em relação à prevenção da luxação da prótese.   
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APÊNDICE IX – Descrição do Caso 6 
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 Caso 6 

Pessoa de 89 anos de idade, do sexo feminino, viúva e residente em Lar, analfabeta. Foi 

internada no Serviço de Ortopedia no dia 09-04-2021 por fratura subcapital à esquerda por 

queda. Tem antecedentes pessoais de hipertensão arterial. Foi submetida a Hemiartroplastia 

bipolar cimentada da anca esquerda a 10-04-2021. Teve alta a 13-04-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado a 09-04-2021, foram feitos os ensinos dos exercícios 

de reabilitação respiratória e muscular e a avaliação funcional da pessoa, com as limitações da 

sua situação (fratura). A pessoa demonstrou não ter conhecimentos acerca dos itens que 

constam da lista de verificação. Foram realizadas sessões diárias, de acordo com a situação, 

tendo sido incentivada a realização dos exercícios de forma autónoma ao longo do dia, segundo 

as suas possibilidades.  

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 11-04-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 9, 11 e 13-04-2021 conforme o Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Registo das avaliações do caso 6 

 

Avaliações 

Escalas 

09-04-2021 

(dia da admissão) 

11-04-2021 

(dia após a cirurgia) 

13-04-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 
(MMSE) 

22 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 

101 (antes da 

queda) 
66 86 

Escala numérica da dor 10 4 2 

Escala MRC (força muscular) 1 (contração do 

quadricípite sem 

movimento do 

membro devido à 

fratura, à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão 

art. coxofemoral à 

direita) 

2 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita 

3 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
Não realizado Não realizado 

3 min e 5’ (com 

andarilho) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral - 35° 50° 

Art. joelho - 80° 115° 

Lista de verificação da 
aprendizagem 

0/16 8/16 10/16 
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Ao analisar os dados do quadro, podemos verificar que a pessoa precisava de ajuda parcial 

nalgumas AVD, mas que se mobilizava sem dificuldade antes da queda, após a cirurgia e do 

programa de reabilitação recuperou parte dessas funções, mas continua a necessitar de ajuda. 

Em relação à força muscular, houve uma recuperação sendo de grau 3 a 13-04-2021, pois 

embora haja movimento na quase totalidade da amplitude articular, não vence a resistência. 

A dor teve uma recuperação muito eficaz, sendo do nível 2 no dia da alta. 

A pessoa demonstrou alguma dificuldade na mobilização, sendo necessário mais tempo 

com o andarilho para que se possa passar para as canadianas, através da aplicação do Teste TUG 

foi demonstrado que havia um alto risco de queda aquando da alta. 

Quanto à amplitude articular foi possível identificar uma recuperação entre as avaliações 

efetuadas, sobretudo a nível da flexão da articulação coxofemoral. 

A pessoa apresentou algumas dificuldades a nível da apreensão de conhecimentos sobre a 

cirurgia a que foi submetida, principalmente na deambulação com auxiliar de marcha e com as 

transferências para o chuveiro/banheira e entrar e sair do carro, sendo que neste último item 

não foi possível o treino. 
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APÊNDICE X – Descrição do Caso 7 
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 Caso 7 

Individuo de 79 anos de idade, do sexo masculino, casado, que vive com a esposa e com 

um filho, com o nível de escolaridade de 1º ciclo (4ª classe). Foi internado no Serviço de 

Ortopedia no dia 21-04-2021 para Artroplastia Total da Anca por artrose primária. Tem 

antecedentes de hipertensão arterial, diabetes, calculose renal, realização de hemicolectomia 

esquerda e prostatectomia por carcinoma da próstata. Foi submetido a Artroplastia Total da 

Anca com haste cimentada à esquerda a 22-04-2021. A alta ocorreu a 26-04-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado no momento da admissão da pessoa no serviço de 

internamento, foi feito o acolhimento ao serviço, os ensinos dos exercícios de reabilitação 

respiratória e muscular, e a avaliação funcional da pessoa. A pessoa não demonstrou ter 

conhecimentos sobre os assuntos que fazem parte da lista de verificação. Foram realizadas 

sessões diárias (exceto no dia da cirurgia), tendo-se incentivado a pessoa, a realizar os exercícios 

de forma autónoma ao longo do dia. 

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 23-04-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 21, 23 e 26-04-2021 conforme o Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Registo das avaliações do caso 7 

 

Avaliações 

Escalas 

21-04-2021 

(dia da admissão) 

23-04-2021 

(dia após a cirurgia) 

26-04-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 

(MMSE) 
28 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 
118 78 110 

Escala numérica da dor 6 3 1 

Escala MRC (força muscular) 4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

esquerda) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 
45’ Não realizado 

1min e 22’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à esquerda flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral 40° 40° 55° 

Art. joelho 90° 70° 125° 

Lista de verificação da 

aprendizagem 
0/16 9/16 16/16 
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Da análise dos dados do quadro anterior, podemos verificar que, em termos de 

independência funcional no momento da alta, a pessoa mantém a independência funcional, 

sensivelmente dentro dos mesmos parâmetros que tinha na admissão.  

Em relação à força muscular, os valores não sofreram alterações sendo de nível 4 durante 

o internamento. 

Relacionado com a dor, houve uma melhoria muito relevante em relação a antes da 

cirurgia, sendo que no momento da alta, a pessoa apenas refere uma dor nível 1. 

No que respeita ao equilíbrio corporal, o teste TUG revelou alto risco de queda, a pessoa 

mobiliza-se com o auxílio de 2 canadianas. 

Quanto à amplitude articular, houve uma recuperação importante, tendo recuperado o 

estado antes da intervenção cirúrgica. 

Em relação aos conhecimentos importantes a adquirir para uma recuperação eficaz, a 

pessoa demonstrou ter adquirido os conhecimentos acerca dos assuntos abordados. O treino 

de subir e descer escadas não foi possível de ser efetuado, assim como a entrada no carro, mas 

a pessoa demonstrou ter adquirido os aspetos principais. 
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APÊNDICE XI – Descrição do Caso 8 
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 Caso 8 

Individuo de 59 anos de idade, do sexo masculino, solteiro, que vive sozinho, mas perto da 

casa da mãe, analfabeto. Foi internado no Serviço de Ortopedia no dia 28-04-2021 para 

Artroplastia Total da Anca por artrose primária. Tem antecedentes de hipertensão arterial, gota, 

cataratas, AVC há cerca de 3 anos, do qual recuperou sem sequelas. Foi submetido a Artroplastia 

Total da Anca não cimentada à direita a 29-04-2021. A alta ocorreu a 02-05-2021. 

O programa de reabilitação foi iniciado no momento da admissão da pessoa no serviço de 

internamento, foi feito o acolhimento ao serviço, os ensinos dos exercícios de reabilitação 

respiratória e muscular, e a avaliação funcional da pessoa. A pessoa não demonstrou ter 

conhecimentos sobre os assuntos que fazem parte da lista de verificação. Foram realizadas 

sessões diárias (exceto no dia da cirurgia), tendo-se incentivado a pessoa, a realizar os exercícios 

de forma autónoma ao longo do dia. 

Foram realizadas as intervenções de exercício e treino de AVD a partir de 30-04-2021, e as 

avaliações segundo as escalas preconizadas a 28, 30 e 02-05-2021 conforme o Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Registo das avaliações caso 8 

 

Avaliações 

Escalas 

28-04-2021 

(dia da admissão) 

30-04-2021 

(dia após a cirurgia) 

02-05-2021 

(dia da alta) 

Mini Mental State Examination 
(MMSE) 

22 --- --- 

Medida de Independência 

funcional (MIF) 
124 80 108 

Escala numérica da dor 7 5 1 

Escala MRC (força muscular) 4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

3 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

4 (mov. Flexão art. 

coxofemoral à 

direita) 

Teste TUG (equilíbrio corporal) 20’35 (com 2 

canadianas) 
Não realizado 

56’ (com 2 

canadianas) 

Amplitude articular à direita flexão flexão flexão 

Art. coxofemoral 55° 45° 65° 

Art. joelho 130° 90° 125° 

Lista de verificação da 
aprendizagem 

0/0 9/16 15/16 

 

Da análise dos dados, podemos verificar que a pessoa era independente, mas apresentava 

algum défice na mobilização, necessitando de usar 2 canadianas, no final das intervenções 
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mantem essa necessidade, para prevenção de complicações relacionadas com a cirurgia 

realizada. 

Em relação à força muscular, houve a recuperação do que apresentava anteriormente, 

sendo de grau 4 a 02-05-2021. 

A dor teve uma recuperação muito eficaz, sendo do nível 1, no dia da alta. 

A pessoa mobilizava-se com as 2 canadianas, tendo sido demonstrado através da aplicação 

do Teste TUG que ainda havia um alto risco de queda aquando da alta. 

Quanto à amplitude articular foi possível identificar uma recuperação entre as avaliações 

efetuadas, sobretudo a nível da flexão da articulação coxofemoral. 

Em relação aos conhecimentos adquiridos acerca dos aspetos mais importantes, o 

individuo demonstrou ter adquirido conhecimentos, embora fosse necessário reforçar alguns 

aspetos, nomeadamente em relação à prevenção da luxação da prótese. 
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APÊNDICE XII – Guia Pré e Pós-Operatório 
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Aceder através do seguinte link. 

 

 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/5e1553a9e35b17dea1f99bdd11456d69bee74f8a202106.pdf.html
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APÊNDICE XIII – Resumo do artigo “Educational intervention in 
rehabilitation to improve functional capacity after hip arthroplasty: scope 
review” 
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Educational intervention in rehabilitation to improve functional 
capacity after hip arthroplasty: scope review  

Célia Nicolau, Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Hospital do Litoral Alentejano, Estudante do 
Mestrado em Enfermagem de Reabilitação, Portugal. ORCID: 0000-0002-7523-0738 

Liliana Mendes, Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Hospital do litoral Alentejano, Estudante do 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Portugal. ORCID: 0000-0002-4443-4965 

Mário Jorge Oliveira da Paz Ciríaco, Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Hospital do Litoral 
Alentejano, Especialista em Enfermagem de Reabilitação, Portugal. ORCID: 0000-0001-7160-0634 

Luís Manuel Mota de Sousa, PhD in Nursing. Professor at Universidade de Évora, Escola Superior de 
Enfermagem S. João de Deus, Évora. Member of Portugal Centre for Evidence Based Practice: A Joanna 
Briggs Institute Centre of Excellence. Researcher at Comprehensive Health Research Centre (CHRC), 
Portugal. ORCID: 0000-0002-9708-5690 
 

Resumo: 
Introdução: Com o envelhecimento há um aumento da prevalência da doença degenerativa, 
inflamatória ou traumática da articulação coxofemoral. Em resposta a esta condição, a 
Artroplastia da Anca tornou-se um dos procedimentos mais utilizados. Neste contexto a 
intervenção de Enfermagem de Reabilitação permite o empoderamento e a capacitação da 
pessoa, de modo a melhorar a capacidade funcional, independência no autocuidado e a 
qualidade de vida. 
Objetivo: Identificar as intervenções educacionais realizadas em reabilitação para empoderar 
e capacitar a pessoa submetida a Artroplastia da Anca, de modo a melhorar a sua mobilidade 
e capacidade funcional. 
Método: Revisão de escopo. A pesquisa foi efetuada nas fontes: CINAHL complete, MEDLINE 
Complete, Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive, Cochrane Methodology 
Register, Library, Information Science & Tecnology Abstracts, MedcLatina e Google 
Académico. Foram incluídos estudos que avaliaram a implementação de intervenções 
educacionais em reabilitação que permitem o empoderamento e capacitação das pessoas 
submetidas a Artroplastia da Anca. A pesquisa, avaliação dos níveis de evidência e a extração 
de dados foi realizada por dois revisores e na ausência de consenso entrou um terceiro 
revisor. 
Resultado: Foram analisados 13 estudos internacionais, identificadas quais as intervenções 
de enfermagem de reabilitação realizadas para empoderar e capacitar a pessoa submetida a 
Artroplastia da Anca, e qual o seu contributo no controlo da dor, redução de complicações, 
diminuição do tempo de internamento, reinternamentos e tempo de recuperação. 
Conclusões: A educação no período perioperatório tem um contributo relevante, não só, na 
capacitação das pessoas para realizarem os exercícios de reabilitação, assim como no 
aumento da eficácia para recuperar a saúde. A capacitação da pessoa/família em relação ao 
processo a que vai ser submetido permite uma visão mais positiva e uma maior participação 
nesse mesmo processo. Pois, o uso da educação, aliada a uma gestão eficaz da dor, permite 
uma mobilização precoce aumentando o potencial funcional, possibilitando assim mais 
célere reintegração na sociedade. 
Registo OSF: osf.io/7362b 

Palavras-chave: (MeSH) “Artroplastia da Anca”; “Cuidados de Enfermagem”; “Reabilitação”; 

“Educação do paciente”; “Mobilização” 
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APÊNDICE XIV – Protocolo OSF (Open Science Framework) 
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PROTOCOLO 

“Educação para a mobilização na Reabilitação da pessoa submetida a Artroplastia da Anca 

– uma Revisão de escopo” 

“Education for mobilization in the rehabilitation of the person undergoing Hip Arthroplasty: 

a scoping review” 

Célia Nicolau, Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Hospital do Litoral Alentejano, 

Estudante do Mestrado em Enfermagem de Reabilitação, Portugal. ORCID: 0000-0002-7523-

0738 

Liliana Mendes, Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Hospital do litoral Alentejano, 

Estudante do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Portugal. ORCID: 

0000-0002-4443-4965 

Luís Manuel Mota de Sousa, PhD in Nursing. Professor at Universidade de Évora, Escola 

Superior de Enfermagem S. João de Deus, Évora. Member of Portugal Centre for Evidence 

Based Practice: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence. Researcher at Comprehensive 

Health Research Centre (CHRC), Portugal. ORCID: 0000-0002-9708-5690, Portugal 

Resumo: 

Introdução: O processo de envelhecimento acarreta consigo alterações anatómicas e 

fisiológicas que aumenta a prevalência de doenças crónicas e o aumento de pessoas em 

situação de dependência. Sendo a articulação coxo-femoral uma das mais atingidas quer por 

doença degenerativa, inflamatória ou traumática, a Artroplastia da Anca tornou-se um dos 

procedimentos mais utilizados e com maior sucesso, na melhoria da dor, recuperação da 

função do membro, redução da incapacidade e melhoria da qualidade de vida. A intervenção 

de Enfermagem de Reabilitação tem um papel de extrema importância na capacitação da 

pessoa, tendo em vista uma maior autonomia e independência possíveis. 

Objetivo: Identificar as intervenções de enfermagem realizadas a nível da educação para a 

mobilização da pessoa submetida a Artroplastia da Anca, e qual o seu contributo na sua 

reabilitação. 

Critérios de inclusão: A revisão incluirá estudos que avaliem a implementação de 

intervenções de reabilitação, que incluam educação para a mobilização, a pessoas 

submetidas a Artroplastia da Anca e estudos que abordem o efeito que essas intervenções 

têm sobre a sua reabilitação.  

Método: As fontes a serem pesquisadas são CINAHL complete, MEDLINE Complete, Nursing 

& Allied Health Collection: Comprehensive, Cochrane Methodology Register, Library, 

Information Science & Tecnology Abstracts, MedcLatina e Google Académico. 

Dois revisores independentes irão realizar uma avaliação crítica dos estudos elegíveis, avaliar 

o nível de evidência e extrair os dados. 

 
Palavras-chave: (MeSH) “Artroplastia da Anca”; “Cuidados de Enfermagem”; “Reabilitação”; 

“Educação do paciente”; “Mobilização” 
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Introdução:  

O processo de envelhecimento acarreta consigo inúmeras alterações anatómicas e 

fisiológicas que contribuem para o aumento da prevalência das doenças crónicas e o 

consequente aumento de pessoas em situação de dependência. Estas alterações fisiológicas 

manifestam-se também, no défice de manutenção do equilíbrio corporal e do controlo 

postural, atrofia e fraqueza muscular e alterações das funções cognitivas como memória, 

aprendizagem e consciência, o que contribui quer para o aumento de risco de queda, quer 

para a diminuição da capacidade para a realização das atividades de vida diária (AVD´S) 

(Esquenazi et al., 2014). 

 

Com o processo de envelhecimento do corpo, as articulações também sofrem um desgaste 

progressivo da cartilagem e das estrtuturas articulares, sendo que a osteoartrose é a principal 

causa da incapacidade funcional e a articulação coxo-femoral é uma das mais atingidas. Estes 

fatores aliados a um aumento da esperança média de vida, faz com que uma grande parte 

da população idosa sofra de dor e limitação da capacidade funcional na realização das AVD´s 

(Barros et al., 2017).  

Neste processo há ainda a considerar a perda de massa óssea, além da muscular, o que se 

traduz numa maior predisposição para a ocorrência de quedas e consequentes fraturas, que 

se dão sobretudo em contexto domiciliário. As fraturas mais frequentes ocorrem na 

extremidade superior do fémur, nomeadamente na região trocantérica e no colo do fémur. 

Este facto aumenta consideralvelmente após os 60 anos, tendo um  máximo  entre os 70 e 

79 anos (Sousa & Carvalho, 2017). 

 

Tudo isto tem um grande impacto na população idosa, contribuindo para um aumento 

significativo da morbilidade e mortalidade, assim como, um aumento da probalidade de 

institucionalização a longo prazo, o que implica elevados encargos a nível social e económico 

(Sousa & Carvalho, 2017). 

A resposta cirúrgica, denominada Artroplastia da Anca, emerge como uma solução quando 

não existe melhoria dos sintomas com o tratamento conservador. Este procedimento 

cirúrgico é muito utilizado e de grande sucesso para tratamento da doença articular, seja esta 

degenerativa, inflamatória ou traumática, promovendo a melhoria da dor, recuperação da 

função do membro, redução da incapacidade e melhoria da qualidade de vida (Júnior et al., 

2020). 

 

Um programa estruturado de intervenção de enfermagem de reabilitação a nível da 

capacitação da pessoa tendo em vista a maior autonomia e independência possíveis nos 

autocuidados assume um papel primordial, pois a necessidade de recuperação funcional 

após a cirurgia torna-se extremamente importante, quer no restabelecimento da autonomia 

quer no retorno à vida social e profissional (Pinto, 2016).  

No período pré-operatório, a intervenção do enfermeiro de reabilitação deve privilegiar a 

educação, no sentido de dar às pessoas informação sobre o procedimento cirúrgico, a 

prevenção de complicações, exercícios de reabilitação e estratégias para realizar as 

atividades de vida diária. Deve também ser abordada a reeducação funcional respiratória, 
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com o objetivo de prevenir complicações respiratórias (Cordeiro & Menoita, 2012; Sousa & 

Carvalho, 2017).  

Dentro da reeducação funcional motora devem ser abordados: posicionamentos no leito; 

contrações isométricos abdominais, dos glúteos e  quadricípite;  extensão lombo-pélvica ou 

meia ponte; levantar e deitar na cama; sentar e levantar da cadeira; uso do 

chuveiro/banheira; uso do sanitário; marcha com andarilho ou canadianas; subir e descer 

escadas;  entrar e sair do carro; mobilizações da articulação tibiotársica de modo a favorecer 

o retorno venoso e prevenir complicações tais como a tromboflebite e quais os movimentos 

a evitar de modo a prevenir as luxações (Violante, 2014; Sousa & Carvalho, 2017). 

 

Vários estudos comprovam que a educação em saúde contribui para o aumento da satisfação 

da pessoa e da sua família, além de que reduz a dosagem de analgésicos, diminui o risco de 

luxação, ajuda na reabilitação e facilita a atividade funcional.  De acordo com alguns autores, 

a educação em saúde pode melhorar a autoeficácia para recuperar a saúde e facilitar a 

reabilitação após a cirurgia (Yeh et al, 2005). 

 

Com esta revisão pretende-se identificar quais as intervenções de enfermagem realizadas a 

nível da educação para a mobilização da pessoa submetida a Artroplastia da Anca, e qual o 

seu contributo na sua reabilitação. 

Objetivo 

O objetivo principal é identificar as intervenções de enfermagem realizadas a nível da 

educação para a mobilização da pessoa submetida a Artroplastia da Anca, e qual o seu 

contributo na sua reabilitação. 

Questões de revisão 

Assim, o foco foi colocado nas seguintes questões: 

Quais as intervenções de enfermagem de reabilitação realizadas a nível da educação para a 

mobilização da pessoa submetida a Artroplastia da Anca? 

 

Qual o seu contributo na reabilitação da pessoa submetida a Artroplastia da Anca? 

 

Método 

 

Tendo em conta os objetivos definidos, optámos por realizar uma revisão de escopo, visto 

que é uma forma de pesquisa muito abrangente, que nos permitirá mapear as intervenções 

desenvolvidas na reabilitação das pessoas submetidas a artroplastia da anca, assim como os 

seus resultados. 

Foram reunidos critérios para a recolha de dados, análise e apresentação de resultados, 

nomeadamente: 1) Identificação da questão de revisão utilizando a mnemónica PICO como 

ponto de partida; 2) Designação dos critérios de inclusão e exclusão de estudos e 

identificação de estudos relevantes; 3) Seleção dos estudos; 4) Avaliação da literatura 
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recolhida, segundo o Manual Joanna Briggs Institute; 5) Discussão dos resultados e 6) Síntese 

e apresentação dos resultados obtidos. (Apóstolo, 2017) 

 

Critérios de inclusão  

 

Esta revisão de escopo, visa garantir o rigor e sistematização próprios a este tipo de estudo, 

e assim, foram estabelecidos critérios de elegibilidade que se apresentam a seguir. 

 

População 

 

Serão incluídos estudos cujas populações constituídas por pessoas que sejam submetidas a 

Artroplastia da Anca, quer por artrose primária ou por fratura. 

 

Intervenção/Fenómeno de interesse 

 

Esta revisão de escopo considerará estudos sobre quaisquer programas direcionados à 

reabilitação de pessoas submetidas a Artroplastia da Anca. 

 

Comparação 

 

Esta revisão incluirá estudos com ou sem grupo comparativo. 

 

Fenómeno de interesse 

 

Esta revisão irá explorar as experiências das pessoas submetidas a Artroplastia da Anca que 

participaram em programas de intervenção, assim como o efeito desses programas na sua 

reabilitação. 

 

Design do estudo 

 

Esta revisão considerará desenhos de estudos experimentais, incluindo estudos controlados 

randomizados, estudos quase experimentais, antes e depois, estudos de coorte prospetivos 

e retrospetivos, e estudos descritivos. 

 
Contexto 

 

Todos os estudos sobre programas de intervenção dirigidos a pessoas submetidas a 

Artroplastia da Anca, que tenham ação na sua educação para a reabilitação motora, serão 

incluídos nesta revisão. 

 

Resultado primário 

 

Os primeiros resultados considerados serão as diferentes intervenções a nível da reabilitação 

motora da pessoa submetida a Artroplastia da Anca. 
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Resultados secundários 

 

Os resultados secundários considerados serão os efeitos das diferentes intervenções a nível 

da reabilitação da pessoa submetida a Artroplastia da Anca: no controlo da dor, no número 

de dias de internamento, na taxa de complicações, na taxa de reinternamentos e no número 

de dias até recuperar a sua mobilidade completa. 

  

Estratégia de pesquisa 

 

Fontes de dados 

A pesquisa será efetuada na plataforma EBSCOhost e Google Académico, para estudos em 

língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. As fontes a serem pesquisadas são CINAHL 

complete, MEDLINE Complete, Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive, Cochrane 

Methodology Register, Library, Information Science & Tecnology Abstracts, MedcLatina e 

Google Académico. 

 

Termos da pesquisa 

 

A pesquisa incluirá a combinação de cinco conceitos-chave de acordo com Medical Subject 

Headings (MeSH): Artroplastia da Anca, Cuidados de Enfermagem, Reabilitação, Educação do 

Paciente, Mobilização; no título, palavras-chave e resumo. 

Assim a pesquisa será: (hip arthroplasty) OR (hip*), (Nursing care) OR (Rehabilitation) OR 

(Nurs*), (Patient education) OR (Mobilization). 

A estratégia será adaptada de acordo com cada base de dados, em inglês, português, francês 

e espanhol. 

Os resultados da pesquisa em cada banco de dados serão exportados e os duplicados serão 

retirados. 

 

Coleta e análise de dados 

 

Seleção de estudos 

 

Dois revisores avaliarão de forma independente a inclusão de estudos por meio da leitura do 

título, resumos e palavras-chave, e excluirão aqueles que não atenderem aos critérios de 

inclusão nesta revisão. Um terceiro revisor será incluído em caso de divergências ou dúvidas. 

Posteriormente, dois revisores avaliarão os textos completos de forma independente. 

Para a apresentação deste processo seletivo, será apresentado o fluxograma PRISMA com os 

resultados da triagem nas diferentes fases. 

Extração de dados 

 

Na fase de extração de dados, será realizada uma análise descritiva de cada estudo por meio 

de um instrumento de extração elaborado para extrair as informações de acordo com as 

questões de pesquisa. 
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Os dados extraídos terão detalhes específicos sobre o objetivo do estudo, desenho do 

estudo, instrumentos de avaliação, participantes, intervenções e principais conclusões. 

A extração de dados será realizada por dois revisores de forma independente e as dúvidas e 

divergências serão resolvidas com a inclusão de um terceiro revisor. 

 

Estratégia para síntese de dados 

 

A intenção é sintetizar os dados e apresentá-los em forma de narrativa. Com a síntese espera-

se produzir um conjunto único abrangente de descobertas que podem ser usadas como base 

para a prática baseada em evidências. 

 

Envolvimento de pacientes e do público 

 

Não há envolvimento de pacientes ou pessoas na conceção e desenvolvimento da respetiva 

revisão. 

 

Ética e desenvolvimento 

 

Tendo em conta que serão analisados apenas os dados considerados secundários, não será 

necessária a aprovação ética deste estudo. Os resultados serão divulgados por meio de 

publicações sujeitas a revisão por pares. 
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0 – INTRODUÇÃO 

O presente documento surge no âmbito do estágio I (função respiratória) em que 
se preconiza que após uma avaliação inicial do doente, se elabore um plano de cuidados 
com as intervenções especificas de enfermagem de reabilitação. 

De acordo, selecionei para o efeito, um doente internado com o diagnóstico de 
Pneumonia necrosante/atipia pulmonar com necrose. Tendo em conta que a pneumonia 
é a infeção respiratória mais comum, constituindo um grave problema de saúde pública, 
e sendo uma das principais causas de doença e de mortalidade no mundo (Corrêa et 
al, 2018). 

Normalmente, a pneumonia refere-se a uma condição infeciosa do pulmão em 
que os alvéolos estão preenchidos por líquido e eritrócitos. Quando essa situação 
complica, e existe necrose progressiva do parênquima pulmonar, estamos perante uma 
pneumonia necrosante. Esta situação traduz-se em altas taxas de morbimortalidade 
(Parra et al,2016). 

Independentemente da sua origem, uma infeção a nível das vias respiratórias 
inferiores, traduz-se sempre na redução da função pulmonar, uma vez que há uma 
redução da área disponível da membrana respiratória e diminuição do quociente 
ventilação/perfusão. Como tal, e devido à exsudação intra-alveolar de líquido, ocorre 
uma diminuição da ventilação de alvéolos perfundidos. A gravidade de uma pneumonia 
está diretamente relacionada com a alteração da ventilação/perfusão, embora nalguns 
tipos de pneumonia ocorra também diminuição da capacidade de difusão e, 
consequentemente, hipoxémia e hipercápnia (Branco et al, 2012). 

Nestas, está preconizado o tratamento farmacológico e não farmacológico. O 
tratamento farmacológico está direcionado à causa da pneumonia e aos seus sintomas. 
Dentro do tratamento não farmacológico, a reabilitação respiratória tem um papel muito 
importante, tendo como objetivos, a prevenção e correção de alterações posturais, a 
permeabilização das vias aéreas e a reeducação e otimização da mecânica ventilatória. 
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1 - COLHEITA DE DADOS 

1.1 - História Atual e Antecedentes 

Nome: caso A 

Idade 80 anos 

Género Masculino 

Nacionalidade Portuguesa 

Estado Civil Casado 

Agregado Familiar Vive com a esposa 

Nível de Escolaridade 4ªclasse 

Profissão/Ocupação Reformado 

Doenças Diagnosticadas 
 

 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
Carcinoma pavimento-celular lábio inferior (excisado em 
2014) 
Descolamento da retina olho esquerdo (amaurose) 
Hipertrofia da próstata 
Dislipidémia 
 

Medicação Habitual 

 
Brometo de glicopirrónio + Indacaterol – 43 g + 85 – 1 
inalação/dia 
Budesonida + Formoterol 160g/dose + 4.5 – 2 inalações 
de manhã e à noite 
Acetilcisteína em SOS 
 
 
 

Diagnóstico Clínico 
 
Pneumonia necrosante/atipia pulmonar com necrose 
 

História Clínica 

 
 
 
A 18.10.2020 recorre ao SU do Hospital X por quadro 
de agravamento da dispneia habitual, agora também em 
repouso e esforços mínimos, sem febre e raros acesos 
de tosse não produtiva. 
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 Exames Complementares de 
Diagnóstico 

 
 
 

 
Rx tórax (18.10.2020) – 
condensação de 
hipodensidades 
pneumónicas no 1/3 
inferior do hemotórax drt, 
com dúvidas de 
existência de níveis 
hidroaéreos. 
 

 
TAC – tórax (18.10.2020) – imagem cavitada na base 
pulmonar direita de 6.4 x 8cm de dimensão com nível 
hidroaéreo, associada a infiltrados algonodosos e 
confluentes basais direitos, lobo médio, lobo superior 
direito e lobo inferior esquerdo. Consistentes com 
processo de Pneumonia necrosante. 
 
Análises Sanguíneas (18.10.2020): leuc. 14.500; neutr. 
89.3%; Proteína C-reativa 20.811 mg/dl; HB. 13.6 g/dl; 
plaq. 521.000; Tempo Protrombina. 1.42;  
Gasimetria arterial (18.1.2020): ph-7.47; pCO2-32.8 
mmHg; pO2-65.3 mmHg; HCO3-25.7 mmol/L; SO2-
93.3% 
SARS_COV2 – negativo 
BAAR – negativo  
Gasimetria arterial (26.10.2020): ph-7.48; pCO2-37.6 
mmHg; pO2-63.3 mmHg; HCO3-27.6 mmol/L; SO2- 
92.4% (O2 a 2L/m) 
Gasimetria arterial (02.11.2020): ph-7.42; pCO2-43.5 
mmHg; pO2-70.1 mmHg; HCO3-27.9 mmol/L; SO2-
94.2% (O2 a 6L/m) 
Gasimetria arterial (05.11.2020): ph-7.44; pCO2- 44.8 
mmHg; pO2-84.1 mmHg; HCO3-29.5 mmol/L; SO2-
97.5% (O2 a 8L/m) 

Data de internamento 
 
19.10.2020 no Serviço de Medicina  Interna A 
05.11.2020 transf. para Serviço de Medicina Interna B 

Medicação Atual 

 
Brometo de Ipratrópio 20 µg/dose sol inal. 4/4h 
Salbutamol 100 µg/dose sol inal. 6/6h 
Piperacilina 4000 mg +Tazobactam 500 mg inj IV 6/6h 
Nistatina 100000 U.I./ml susp.oral 30 ml 6/6h 
Beclometasona 250 µg/dose sol inal. 12/12h 
Enoxaparina sódica 40 mg/0.4ml sol.inj.SC 24/24h 
Pantoplazole 40 mg comp. 24/24h 
Bisoprolol 5 mg comp. 24/24h 
 

Hábitos de Risco 

 
Sem hábitos tabagicos  
História de exposição ocupacional (como trabalhador da 
construção civil esteve exposto a cimento, gesso) 
 

 
Situação Atual Familiar, 

Habitacional e Social 

 
Agregado familiar – esposa 
                                   Tem 2 filhos, um vive perto, o                   
                                   outro vive em Lisboa mas  
                                   vem a  casa todas as semanas 
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1.2 - Necessidades Humanas Básicas 

Avaliação das Atividades de Vida Diárias, Escala de Barthel  

 Datas 6.11.2020 

Evacuar 
0 – Incontinente (ou precisa que lhe façam um enema); 

10 5 – Acidente Ocasional (uma vez por semana); 

10 – Continente. 

Urinar 

0 – Incontinente ou cateterizado e incapacitado para o fazer; 

10 5 – Acidente Ocasional (máximo uma vez em 24 horas); 

10 – Continente (por mais de 7 dias). 

Higiene 
Pessoal 

0 – Necessita de ajuda com o cuidado pessoal; 

0 5 – Independente no barbear, dentes, rosto e cabelo (utensílios 

fornecidos). 

Ir à casa de 
Banho 

0 – Dependente; 

0 
5 – Precisa de ajuda, mas consegue fazer algumas coisas 

sozinhas; 

10 – Independente. 

Alimentar-se 

0 – Incapaz; 

5 5 – Precisa de ajuda para cortar, barrar a manteiga, entre outros; 

10 – Independente (a comida é providenciada). 

Deslocações 

0 – Incapaz, não têm equilíbrio ao sentar-se; 

5 

5 – Grande ajuda física (uma ou duas pessoas), mas consegue 

sentar-se; 

10 – Pequena ajuda (verbal ou física); 

15 – Independente (alguns têm a ajuda de uma bengala). 

Mobilidade 0 – Imobilizado; 10 

                                       
Habitação – casa térrea com quintal, casa de banho 
com banheira 
 
Escolaridade – 4ª classe 
 
Profissão – trabalhou na construção civil e canalização 
 
Atividades Ocupacionais -  conversar com os amigos 
 

Encaminhamento após Alta 
 
 Domicílio 
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5 – Independente na cadeira de rodas; 

10 – Anda com a ajuda de uma pessoa (verbal ou física); 

15 – Independente (alguns têm a ajuda de uma bengala). 

Vestir-se 

0 – Dependente 

5 5 – Precisa de ajuda, mas faz cerca de metade sem ajuda; 

10 – Independente (alguns tem a ajuda de uma bengala). 

Escadas 

0 – Incapaz; 

0 5 – Precisa de ajuda (verbal, física, ajuda carregando); 

10 – Independente para subir e descer. 

Tomar banho 
0 – Dependente; 

0 
5 – Independente (ou no chuveiro). 

 Score 45 

 

Considero os seguintes níveis de dependência: 

Sem problema: Score de 100. 

Grau reduzido: Score de 80 a 99; 

Grau moderado: Score de 60 a 79; 

Grau elevado: Score de 40 a 59; 

Grau muito elevado: Score 0 a 39. 

 

1.4 - Avaliação Motora e Sensitiva 

O doente não tem alterações a nível motor e sensitivo, com exceção dos 
membros inferiores em que apresenta uma força 3/5 na flexão/extensão da articulação 
coxo-femoral e flexão/extensão na articulação do joelho, devido à imobilidade. Isto 
traduz-se na dificuldade em caminhar sozinho, sem ajuda. 

Segundo a Escala de Avaliação Simples (Menoita et al, 2012), em relação ao 
equilíbrio em posição ortostática, apresenta alterações tanto no estático como no 
dinâmico. Na posição sentada não apresenta alterações no equilíbrio estático e 
dinâmico.  

Avaliação do Equilíbrio  

 Datas 02.11.2020 06.11.20  

Sentado 
Estático Estável Estável  

Dinâmico Estável Estável  

Pé 
Estático Instável Instável  

Dinâmico Instável Instável  

 Considero os seguintes níveis de dependência: 
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Sem problema: Equilíbrio em pé e sentado (estático e dinâmico) 

estável 

Grau reduzido: Equilíbrio sentado estático e dinâmico e equilíbrio em 

pé estático estável e equilíbrio em pé dinâmico instável 

Grau moderado: Equilíbrio sentado estático e dinâmico estável e 

equilíbrio em pé estático e dinâmico instável 

Grau elevado: Equilíbrio sentado estático estável e sentado dinâmico 

e em pé estático e dinâmico instável; 

Grau Muito Elevado: Equilíbrio sentado e em pé estático e dinâmico 

instável 

 

Para avaliar o risco de queda utilizei a Escala de Morse, sendo que o doente 
obteve um total de 55, o que corresponde a um grau alto de risco de queda. 

Escala de Quedas de Morse (Versão Portuguesa) 

Item Pontuação 02.11.20 

1. Historial de quedas; neste internamento/ou nos últimos meses: 

    Não 

    Sim 

 

0 

25 

 

 

0 

 

2. Diagnóstico(s) secundário(s) 

    Não 

    Sim 

 

0 

15 

 

 
 

15 

3. Ajuda para caminhar  

    Nenhuma/ajuda de enfermeiro/acamado/cadeira de rodas 

    Muletas/canadianas/bengala/andarilho 

    Apoia-se no mobiliário para andar 

 

 

0 

15 

30 

 
0 

 

4. Terapia intravenosa 

    Não 

    Sim 

 

0 

20 

 

 

20 

5. Postura no andar e na transferência 

    Normal/acamado/imóvel 

    Debilitado 

    Dependente 

 

0 

10 

20 

 

 

 

20 

6. Estado mental 

    Consciente das suas capacidades 

 

0 

 

0 
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    Esquece-se das suas limitações 15  

Considero os seguintes níveis: 

Sem risco - 0 e ≤ 24 pontos 

Baixo risco - ≥ 25 e ≤ 50 pontos 

Alto risco - ≥ 51 pontos 

 
Total 

 
55 

 

1.5 - Avaliação Respiratória 

Avaliação Respiratória 

 Datas 02.11.2020 04.11.2020 06.11.2020 

Tensão arterial 123/70mmHg 124/68mmHg 147/79mmHg 

Frequência Cardíaca 93bpm 67bpm 76bpm 

Frequência Respiratória 60cpm 45cpm 45cpm 

Ritmo Irregular Irregular irregular 

Amplitude 
Diminuída e assimétrica 

(mais diminuída à 

direita) 

Diminuída e 

assimétrica (mais 

diminuída à direita) 

Diminuída e simétrica 

SPO2 
 

Em repouso com Fi O2 

40% de 89% 

 

Em repouso com Fi O2 

a 40% de 92% 

 

Em repouso com Fi O2 

a 35% de 94% 

Coloração Pele e 
Mucosas 

Coradas e hidratadas Coradas e hidratadas Coradas e Hidratadas 

Tosse 
Tosse produtiva, não 

eficaz 
Tosse produtiva eficaz  Tosse produtiva eficaz 

Expetoração Ausente 

Expetoração 

hemoptoica em 

pequena quantidade 

Expetoração 

hematopurulenta em 

pequena quantidade 

Dor torácica Ausente Ausente Ausente 

Deformações 
Tórax infundibiliforme; 

retração do hemitorax 

direito. 

Tórax infundibiliforme; 

retração do hemitorax 

direito. 

Tórax infundibiliforme 

Músculos acessórios Utilização na expiração Utilização na expiração não 

Auscultação pulmonar 
 

MV: Diminuído em 1,3 e 

6, mantido em 2,4 e 

abolido em 5; 

MV: mantido em 

1,2,3,4,5,6; 

Ruídos Adventícios: 

fervores em 5 e 6 

MV: mantido em 

1,2,3,4,5,6; 

Ruídos Adventícios: 

fervores em 5 e 6 
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Ruídos Adventícios: 

sibilos em 1 e 2, Roncos 

em 6 

Observações 

Doente com dispneia e cansaço fácil, em repouso, com taquipneia, 

taquicardia e utilização da musculatura acessória, mas com uma melhoria 

gradual ao longo das avaliações. Apresenta acessos de tosse produtiva que 

na última avaliação já eram eficazes.  Murmúrio vesicular mantido em 

1,2,3,4,5,6. Ruídos adventícios – fervores em 6. 

 

 Para avaliar a dispneia presente utilizei a Escala de Borg Modificada, sendo que 
na última avaliação o doente quantificou a sua dispneia em muito leve em repouso e 
moderada em esforço. 

Escala de Borg Modificada  

Datas 

 02.11.2020 04.11.2020 06.11.2020 

Repouso 1 1 1 

Esforço 4 2 3 

Legenda 

0 – Sem dispneia; 

0,5 – Dispneia muito, muito leve; 

1 – Dispneia muito leve; 

2 – Dispneia Leve; 

3 – Dispneia moderada; 

4 – Dispneia um pouco forte; 

5 - Dispneia forte; 

6, 7 e 8 – Dispneia muito forte; 

9 – Dispneia muito, muito forte; 

8 – Dispneia máxima 

 

Considero os seguintes níveis de dependência: 

Sem problema: Sem dispneia; 

Grau reduzido: Dispneia 0.5, 1 e 2 

Grau moderado: Dispneia 3,4 e 5 

Grau elevado: Dispneia 6, 7 e 8 

Grau Muito Elevado: Dispneia 9 e 10. 
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3 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Com base na avaliação efetuada, o caso A apresenta dependência na realização 
das AVD e nos autocuidados devido à presença de dispneia e cansaço fácil. 

Definem-se como diagnósticos de enfermagem (CIPE, 2015): 

• Conhecimento sobre técnicas de conservação de energia na higiene não de-
monstrado 

• Conhecimento sobre conservação de energia no vestir e despir não demons-
trado          

• Deglutição comprometida em grau moderado 
• Dispneia funcional presente em grau moderado 
• Limpeza da via aérea comprometida 
• Risco de queda presente em grau moderado 
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4 - OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO 
 

 Considerando os focos de intervenção de enfermagem de reabilitação 

pretende-se que as intervenções implementadas permitam ganhos de autono-

mia, de redução de gastos energéticos, de reeducação ao esforço e melhoria da 

função respiratória, contribuindo para a melhoria clínica e redução da necessi-

dade de ajuda de terceiros. 

 Assim pretende-se: 

• Integrar o doente no seu processo de saúde e de reabilitação; 
• Promover a autonomia do doente nas suas atividades básicas de vida di-

ária; 
• Prevenir a imobilidade; 
• Prevenir quedas; 
• Prevenir complicações; 
• Prevenir pneumonia por aspiração; 
• Reduzir gastos energéticos; 
• Reeducar ao esforço; 
• Melhoria da função e capacidade respiratória; 
• Diminuir a dispneia funcional. 
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5 - PLANO DE CUIDADOS 

 

 
Diagnóstico de Enfermagem: Conhecimento sobre técnicas de conservação de energia na 
higiene não demonstrado 
 

Intervenções 

 
- Informar sobre as técnicas de conservação de energia na higiene pessoal, tais como: tomar 

banho sentada em banco adequado, com água morna; 

- Informar sobre mecanismos adaptativos para o efeito, tais como: escova de cabo comprido, 

uso de roupão para limpar o corpo; 

- Orientar para o uso de técnicas de conservação de energia; 

- Orientar para o uso dos mecanismos adaptativos para a conservação de energia; 
- Avaliar a eficácia dos ensinos; 

- Elogiar progressos; 

- Promover o esclarecimento de dúvidas. 

 

Avaliação 

 
06.11.20 – Doente fez levante e foi ao wc, em cadeira de rodas, efetuar a sua higiene no 

duche. Precisou de alguma ajuda, nomeadamente na higiene dos membros inferiores.  O 

doente demonstrou ter adquirido alguns conhecimentos. 
 

 
Diagnóstico de Enfermagem: Conhecimento sobre conservação de energia no vestir e 
despir não demonstrado 
 

Intervenções 

 
- Proporcionar um ambiente calmo; 

- Informar sobre a utilização de estratégias adaptativas para o autocuidado: vestir e despir; 

durante a atividade, realizar frequentemente a dissociação dos tempos respiratórios; 

- Orientar para utilização de estratégias adaptativas para o autocuidado: vestir e despir, 

durante a atividade, realizar frequentemente a dissociação dos tempos respiratórios; 

- Avaliar a eficácia dos ensinos. 
 

 Avaliação 
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06.11.20 – Doente demonstrou ter adquirido os conhecimentos. 
 

 
Diagnóstico de Enfermagem: Deglutição comprometida em grau moderado 
 
 

Intervenções 

 
- Solicitar a colaboração do doente; 

- Instruir o doente sobre a importância da avaliação da deglutição; 

- Instruir o doente sobre o método de avaliação da disfagia” Volume – Viscosity Swallow Test 

(V-VST); 

- Monitorização da saturação periférica de oxigénio antes de iniciar a avaliação; 
- Avaliar o estado de consciência do doente; 

- Posicionar o doente em decúbito fowler (90º); 

- Avaliar equilíbrio da cabeça e pescoço na posição de sentado; 

- Avaliar a mobilidade da mandibula, através de movimentos de abrir e fechar a boca; 

- Avaliar a mobilidade interna e externa da língua; 

- Avaliar a preensão labial, pedindo ao doente que segure uma espátula de madeira com os 

lábios; 

- Avaliar a simetria facial, pedindo ao doente para insuflar as bochechas e sorrir; 

- Avaliar o reflexo do vómito, com recurso a espátula de madeira, tocando a úvula; 

- Avaliar a dentição; 

- Avaliar a sensibilidade orofaríngea; 
- Executar auscultação cervical pedindo ao doente para deglutir saliva; 
- Executar auscultação pulmonar, para despiste de ruídos adventícios; 
- Iniciar o teste com a consistência néctar, oferecendo 5 ml, se não houver alterações, 

continuar com 10 ml e 20 ml, se não houver alterações, fazer o mesmo procedimento para a 

consistência líquido, e se necessário avaliar a consistência pudim; 
- Em cada um dos passos da avaliação registar presença de alterações de segurança: 

tosse/pigarreio, queda da saturação maior ou igual a 3% relativamente ao valor basal do 

doente, e alterações vocais, entre as quais, voz molhada e/ou alterações de eficácia: 

encerramento labial insuficiente, resíduos orais e/ou resíduos faríngeos, estes últimos com 

base nas queixas do doente e na observação de deglutições múltiplas; 
- Elogiar colaboração; 
- Esclarecer dúvidas; 
- Efetuar registo da avaliação e informar equipa multidisciplinar. 
 

Avaliação 



 
 

out-21 | Página 155  
 

 Preparação do regresso a casa da pessoa submetida a Artroplastia da Anca – Capacitação para a transição segura 

 

 
Feita a avaliação da deglutição, onde se verificou disfagia orofaríngea com comprometimento 

da segurança, foi sugerido líquido fino (meia fase) e dieta mole nível 1, protocolo disfagia. 
02.11.20 – Feita reavaliação da deglutição com líquido espessante, onde se verificou 

descoordenação respiração-deglutição, pelo que se sugere manter líquido espessado, tipo 

líquido fino, meia fase. 
04.11.20 – Feita reavaliação da deglutição com líquido sem espessante, onde se verificou 

descoordenação respiração-deglutição, pelo que se sugere manter líquido espessado, tipo 

néctar, fase 1. 
06.11.20 – o doente alimenta-se da dieta preconizada, precisa de ajuda para a organização 

do prato e talheres, devido ao défice visual que apresenta. 

 

 

Diagnóstico de Enfermagem: Dispneia funcional presente em grau moderado 
 

Intervenções 

 
- Auscultar tórax; 

- Observar Rx tórax; 

- Vigiar respiração; 

- Monitorizar frequência cardíaca; 

- Monitorizar tensão arterial; 

- Monitorizar saturação de O2; 

- Otimizar oxigenoterapia; 
- Executar técnicas de relaxamento (massagem dos músculos escalenos, 

esternocleidomastoideu, trapézio, rombóide, mobilização cervical e da articulação escapulo-

umeral); 

- Executar técnicas respiratórias (Reeducação costal global e seletiva e diafragmática 

seletiva); 

- Instruir técnicas respiratórias (Respiração abdomino-diafragmática e controle e dissociação 

dos tempos respiratórios); 

- Instruir sobre posições de descanso; 

- Treinar posições de descanso e alívio da dispneia. 
 

Avaliação 

 

02.11.20 - O doente apresenta dispneia muito leve (1) em repouso, e um pouco forte (4) em 

esforço. Foi feito ensino sobre técnicas respiratórias e posições de descanso. 
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04.11.20 – O doente apresenta dispneia muito leve em repouso (1) e leve (2) em esforço. Foi 

feito reforço do ensino sobre as técnicas. 
06.11.20 – O doente mantém dispneia muito leve em repouso (1) e moderada (3) em esforço. 

Demonstra ter adquirido alguns conhecimentos. 
 

 
Diagnóstico de Enfermagem: Limpeza da via aérea comprometida 

 

Intervenções 

 

- Auscultação tórax; 
- Monitorizar frequência respiratória; 
- Monitorizar saturação de oxigénio; 
- Avaliar a tosse (se é eficaz ou não); 
- Instruir sobre a técnica de tosse dirigida; 
- Incentivar a tosse eficaz; 
- Incentivar a hidratação oral. 

 

Avaliação 

 
03.11.20 - A doente tosse eficazmente, expelindo expetoração hemoptoica em quantidade 

moderada. 
05.11.20 - O doente apresenta tosse produtiva, com expetoração hematopurulenta em 

quantidade moderada. 
 

 

 
 Diagnóstico de Enfermagem: Risco de queda presente em grau moderado 

 

Intervenções 

 

- Instruir e treinar exercícios musculares, força e resistência, 2 x dia; 
- Instruir e treinar movimento articular ativo; 

- Instruir e treinar equilíbrio sentado e ortostático, estático e dinâmico; 
- Avaliar equilíbrio utilizando a Escala de Avaliação Simples do Equilíbrio (Menoita, 2012); 
- Incentivar o levante para o cadeirão, sob supervisão. 

 

Avaliação 
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02.11.20 – Doente participa ativamente nos exercícios, faz levante para o cadeirão com ajuda 

de terceiros. 
06.11.20 – O doente colabora nos exercícios de forma ativa, consegue sentar-se no leito e 

levantar-se para o cadeirão sozinho (com supervisão). 
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6 – REFLEXÃO CRÍTICA 

 

Os contextos clínicos são locais de descoberta da real prática de enfermagem 
de reabilitação, pois a maior parte dos saberes só são apreendidos na prática, 
trabalhando um conjunto de conhecimentos que só assim fazem sentido. 

Para mim, o início deste primeiro estágio, trouxe um misto de sentimentos 
controversos, uma vez que a maior parte do meu investimento profissional foi numa área 
completamente diferente, ou seja, Bloco Operatório.  Tudo isto me provoca um 
sentimento de angústia por ir abraçar uma realidade diferente da que estou habituada, 
mas ao mesmo tempo uma vontade enorme de aprender. 

Para aprofundar o meu conhecimento na reabilitação respiratória, selecionei um 
doente com Pneumonia Necrosante, realizei uma avaliação tão pormenorizada quanto 
possível de modo a abranger a totalidade da sua situação, e a partir da qual estabeleci 
um plano de cuidados baseado na evidência científica. 

A colheita de dados e a avaliação inicial da pessoa em estudo, permitiu-me 
delinear os diagnósticos de enfermagem de modo a prevenir complicações e maximizar 
a função. Depois de estabelecidos os diagnósticos, utilizando escalas validadas e 
consideradas as mais indicadas para a situação em causa, e após as intervenções de 
enfermagem de reabilitação, pude então avaliar os progressos e os ganhos em saúde 
da pessoa.  

Considero que ainda tenho muito para aprender, e espero que no decorrer dos 
próximos estágios a minha capacidade de elaborar diagnósticos de enfermagem e 
intervenções de enfermagem de reabilitação melhore, e me permita um 
desenvolvimento de competências profissionais, necessárias para realizar uma 
avaliação holística com as respetivas intervenções dirigidas à pessoa. 
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ANEXO I – Mini mental State Examination (MMSE) 
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MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)  
 
1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta)  
 
Em que anos estamos? _____  
Em que mês estamos? _____  
Em que dia do mês estamos? _____  
Em que dia da semana estamos? _____  
Em que estação do ano estamos? _____  
Em que país estamos? _____  
Em que distrito vive? _____  
Em que terra vive? _____  
Em que casa estamos? _____  
Em que andar estamos? _____                                                                                        Nota _____ 
 
2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida)  
 
“Vou dizer três palavras, queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas, pro-
cure ficar a sabê-las de cor”.  
Pera _____  
Gato _____  
Bola ______                                                                                                                      Nota_____ 
 
3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta, se der uma resposta errada, mas 
depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas).  
“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado 
volta a tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar”.  
27_24_21_18_15                                                                                                               Nota_____                       

 
4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta)  
“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar”.  
Pera _____  
Gato _____  
Bola ______                                                                                                                     Nota_____  
 
5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta)  

a) “Como se chama isto?” Mostrar os objetos:  
Relógio _____  
Lápis _____  
 
b) “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” _____                Nota_____ 
 
c) “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e 
ponha sobre a mesa”, dar a folha segurando com as duas mãos.  
Pega com a mão direita _____  
Dobra ao meio _____  
Coloca onde deve ______                                                                                         Nota_____ 
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d) “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar o cartão com a frase bem legí-
vel, “FECHE OS OLHOS”, sendo analfabeto lê-se a frase.  
 
Fechou os olhos ______                                                                                                   Nota_____                                                            
 
e) “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros gra-
maticais não prejudicam a pontuação.  
 
FRASE: 
 
 
                                                                                                                                            Nota____ 
 
6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta)  
 
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar 

com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

 

 

 

Cópia:  

 

 

 

 

                                                                                                                    TOTAL (máx. 30 pontos): ____ 
 
 
 

Escala de normalidade em função da escolaridade: 

Literacia de 0 a 2 anos >= 22 

Literacia de 3 a 6 anos >= 24 

Literacia sup. Ou igual a 7 anos >= 27 

Fonte: Morgado, J., Rocha, C., Maruta, C., Guerreiro, M., & Martins, I. (2009) Novos Valores 

Normativos do Mini-Mental State Examination. Sinapse, 9 (2), 10-16. 

file:///C:/Users/Paulo/Downloads/sinapse-vol-9-n-2.pdf 
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ANEXO II – Escala de Medida da Independência Funcional (MIF) 
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Fonte: Direção Geral da Saúde. (2011). Acidente Vascular Cerebral: prescrição de Medicina Física 

e de Reabilitação. https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-

0542011-de-27122011-jpg.aspx 
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ANEXO III – Escala MCR – Medical Research Council 
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        Fonte: Ordem dos Enfermeiros. (2016) Instrumentos de recolha de dados para a documentação 

dos           cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação. 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstRecolhaDadosDocum

entacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Avaliação da Força Muscular (MRC – Medical Research Council) 
 

0 – Sem contração muscular palpável ou visível 

1 – Contração muscular palpável ou visível, mas sem movimento do membro 

2 – Movimento sem vencer a gravidade ao longo da quase totalidade da amplitude articular 

3 – Movimento que vence a gravidade ao longo da quase totalidade da amplitude articular, mas 

não vence resistência 

4 – Movimento contra resistência moderada ao longo da totalidade da amplitude articular, que 

vence a gravidade 

5 – Força normal. 
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ANEXO IV – Escala Numérica da Dor 
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Fonte: Direção Geral da Saúde. (2003b). A Dor como 5º sinal vital. Registo sistemático da 

Intensidade da Dor. https://nocs.pt/registo-sistematico-intensidade-dor/  
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ANEXO V -Parecer da Comissão de Ética 
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ANEXO VI -Declaração da Ação de Formação “Espirometria de Incentivo” 
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ANEXO VII – Avaliação da Ação de Formação “Ortóteses do tronco” 
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ANEXO VIII- Avaliação da Ação de Formação “Guia Pré e Pós-Operatório” 
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ANEXO IX – Certificado de Presença no webinar “Enfermagem de 

Reabilitação no utente do foro orto-traumatológico” 
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ANEXO X – Declaração de presença na Ação de Formação “Disfagia” 
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