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 “Cuidados individualizados não são sinónimo 
de cuidados personalizados. Os cuidados perso-
nalizados exortam os profissionais a um olhar 
mais perspicaz que não reduz a visão que têm 
da pessoa, àquilo que o seu corpo ou as suas ca-
racterísticas deixam ver”. 
 

(Hesbeen, 2001)
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RESUMO  

Enquadramento: atualmente constata-se um envelhecimento populacional e consequente 

aumento de doenças crónicas, como as do foro respiratório com elevada mortalidade e morbilidade. 

Surgem na comunidade, um maior número de pessoas com alterações na funcionalidade e na 

capacidade de autocuidado, conducentes à dependência e comprometimento da pessoa e família 

envolvida/cuidador, necessitando-os de cuidados de reabilitação. Torna-se necessária uma estratégia 

de intervenção que considere as necessidades e expetativas da pessoa cuidada e cuidador, e permita 

a mensurabilidade dos ganhos imputáveis ao exercício singular da profissão de enfermagem. Objetivo: 

descrever as competências de EEER e mestre desenvolvidas na capacitação para o autocuidado de 

pessoas com alteração da funcionalidade e seus cuidadores informais, nos diferentes contextos de 

atuação, em particular no de prestação de cuidados a pessoas com alterações respiratórias em 

contexto domiciliário. Metodologia: desenvolveu-se uma atuação conceptualizada nos PQCEER, na 

teoria relacional de Lopes (2005), no modelo de autocuidado de Fonseca (2013), contemplativo de 

Orem (2001), do continuum da funcionalidade/incapacidade (OMS, 2004) e dos pressupostos de 

qualidade de Donabedian (2005). Resultados: obtivemos resultados em sintonia com as competências 

do EEER, ao constatar pelo instrumento ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), incremento da funcionalidade 

geral e redução do défice no autocuidado nos participantes. Conclusão: A ER assevera-se essencial 

para a produção de ganhos em saúde, incrementando a qualidade de vida, recuperação da 

funcionalidade e reinserção social destas pessoas, através de intervenções na génese de indicadores 

inerentes aos enunciados descritivos dos PQCEER (OE, 2018 b) e consonantes com as variáveis 

sensíveis aos cuidados de enfermagem de Doran e Pringle (2011). 

 

 

 

Palavras-Chave: Enfermagem de Reabilitação, Competências, Autocuidado, Cuidador, Ganhos em 

Saúde. 
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ABSTRACT 

Background: Currently, there is an aging population and a consequent increase in chronic 

diseases, such as respiratory diseases, with high mortality and morbidity. A greater number of people 

appear in the community with changes in functionality and self-care capacity, leading to dependence 

and commitment of the person and family involved/caregiver, needing rehabilitation care. An 

intervention strategy is needed that considers the needs and expectations of the person being cared 

for and caregiver and allows the measurability of the gains attributable to the singular exercise of the 

nursing profession. Objective: To describe the rehabilitation nurse and master's skills developed in the 

training for self-care of people with functional impairment and their informal caregivers, in different 

contexts, in the provision of care to people with respiratory disorders in the home context. 

Methodology: A conceptualized performance was developed in the Quality Standards of Rehabilitation 

Nursing Care, in the relational theory of Lopes (2005), in the self-care model of Fonseca (2013), 

contemplative of Orem (2001), of the functionality/disability continuum (WHO, 2004) and of the 

Donabedian (2005) quality assumptions. Results: We obtained results in line with the competences of 

the rehabilitation nurse, when verifying by the ENCS instrument (Lopes & Fonseca, 2013), an increase 

in general functionality and a reduction in the deficit in self-care in the participants. Conclusion: 

Rehabilitation Nursing is essential to produce health gains, increasing the quality of life, recovery of 

functionality and social reintegration of these people, through interventions in the genesis of 

indicators inherent to the descriptive statements of the Quality Standards of Rehabilitation Nursing 

Care (OE, 2018 b) and consonant with the nursing care-sensitive variables of Doran and Pringle (2011). 

 

 

Key words: Rehabilitation Nursing, Skills, Self-care, Caregiver, Health Gains. 
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INTRODUÇÃO 

 

De modo geral, tem-se vereficado um aumento da esperança média de vida e inerente 

envelhecimento da população. Portugal, enquanto país desenvolvido, não é exceção. Contudo, este 

aumento não se revela diretamente proporcional à qualidade de vida, com que se envelhece. Segundo 

o Instituto Nacional de Estatística [INE] (2021 a), em 2019 atendendo a uma esperança média de vida 

de 84,6 anos a expectativa de vida saudável aos 65 anos para a população em geral situou-se em 7,3 

anos, menos 3,0 que a média europeia (10,3 anos). Inevitavelmente acaba por haver um incremento 

no número de pessoas idosas com problemas de saúde e com necessidade de cuidados, 

especificamente de reabilitação por aumento do grau de dependência associado a doenças de 

evolução prolongada, como consideradas as do foro respiratório (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018 

a).  

Considerando os avanços da ciência e do conhecimento, bem como as crescentes exigências e 

necessidades da população em geral, com relação aos cuidados e sistemas de saúde, as diferentes 

entidades e organizações dedicadas à qualidade em saúde, tentam corresponder, com o encontro de 

soluções e práticas de qualidade nos serviços, que sustentem a sua gestão eficiente (Donabedian, 

2005). Importa, pois, apostar na formação diferenciadora dos enfermeiros, visando o seu 

desenvolvimento profissional enquanto profissionais indispensáveis á tarefa multiprofissional da 

qualidade em saúde (OE, 2001), e responsáveis pela melhoria da eficácia, eficiência, efetividade, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade dos cuidados, geradores de resultados para os sistemas de 

saúde (Donabedian, 2005), de encontro à melhoria continua da qualidade (OE, 2001). 

Posto isto a formação pós-graduada torna-se alvo de interesse e motivação pessoal, objetivando 

a frequência deste curso de mestrado a obtenção e desenvolvimento das competências comuns do 

enfermeiro especialista (EE), especificas do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação 

(EEER) e competências de mestre, que aqui pretendemos explanar. Expecta-se acompanhar a evolução 

do conhecimento e contribuir para a promoção de programas de melhoria continua da qualidade dos 

cuidados de ER e respetiva mensuração dos ganhos em saúde nas pessoas, sensíveis a estes mesmos 

cuidados, através da constatação de indicadores capazes de os traduzir (OE, 2015 a). Ainda, contribuir 

para além da produção, para a disseminação destes mesmos ganhos e conhecimento, enquanto 

evidência científica, visando a atualização e valorização da profissão e a produção de conhecimento 

através da nossa proposta estruturada de intervenção, traduzindo o contributo singular do exercício 

profissional dos EEER, para a melhoria dos sistemas de saúde (OE, 2015a; 2015b). 
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Particularizando, as doenças e comorbilidades associadas a alterações no aparelho respiratório, 

constituem-se uma área de intervenção premente, dado que em Portugal, segundo o INE (2019 a), 

num documento detalhado sobre as causas de morte em Portugal, o número de óbitos relacionados 

com doenças do aparelho respiratório em 2017, foi de 12803, representando 11,6% da mortalidade 

no país. Por idade cerca de 95% dos óbitos por esta causa, foram de pessoas com 65 e mais anos (idade 

média de 83,1 anos). Deste modo, o envelhecimento saudável não deverá ser apenas viver sem 

doença, mas criar condições de autonomia e funcionalidade promotoras de qualidade de vida a cada 

indivíduo ao longo do ciclo de vida.  

O desenvolvimento da funcionalidade deve ser a base em intervenções de ER direcionadas para a 

promoção da saúde da população e em particular da pessoa idosa (Fonseca, 2013). Neste sentido, a 

ER deve apostar em cuidados de qualidade, nomeadamente, ao nível dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) e especificamente, no caso, em pessoas com alterações do foro respiratório, reconhecidas pela 

OE (2018 a) e em vários estudos (Fotokian et. al, 2017; Wang et.al, 2020; Yang et.al, 2017; Yu et.al, 

2017) como área premente a ser trabalhada, considerando os dados epidemiológicos no presente.  

Segundo Ribeiro et.al (2017), as políticas de saúde e sociais, tendem á manutenção/tratamento 

das pessoas com dependências dentro do seu ambiente natural, sendo que o papel da família e 

cuidador informal (CI) é fundamental (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 

2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017). Em contrapartida, 

atualmente, o nível elevado de dependência, o reduzido número de elementos da composição familiar 

e a disponibilidade de membros da família para cuidar, leva a uma intervenção constante de equipas 

especializadas para a promoção de qualidade e bem-estar das pessoas em contexto domiciliar. Foi 

assim este o âmbito da nossa atuação neste projeto de intervenção profissional, a capacitação no 

autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto domiciliário, 

corporalizado durante o estágio final dedicado a pessoas com problemas do foro respiratório, em 

contexto de prestação de cuidados numa Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC]. 

Neste sentido, com a implementação deste projeto de intervenção, que será orientado pelos 

Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados de Enfermagem de Reabilitação (PQCEER) da OE 

(2018 b), pretendemos corresponder ao facto de que se torna evidente a necessária constatação de 

«Quais os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação, ao nível do 

autocuidado, nas pessoas com alterações da funcionalidade, em particular decorrentes de doença 

respiratória, e seus cuidadores informais, em contexto domiciliário?».  Sendo esta a questão de partida, 

para a qual procurámos resposta através da elaboração prévia de uma Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) e da constatação de intervenções de ER, identificadas na nossa atuação e enquadráveis 
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em variáveis reconhecidas (Doran & Pringle, 2011) paralelas com indicadores propostos pela OE (2015 

a), ambos sensíveis aos cuidados de ER, enquanto promotores de ganhos em saúde traduzidos pelos 

instrumentos de avaliação utilizados à posteriori (Lopes & Fonseca, 2013). No pressuposto de que 

reconhecendo estas intervenções, por sua vez relacionadas com os referidos indicadores e variáveis 

sensíveis aos cuidados de ER, já comprovados, inerentemente inferem-se os ganhos, ou pelo menos 

os domínios a que os mesmos dizem respeito. 

Muito embora o projeto de aprendizagem tenha sido transversal às diferentes áreas e contextos 

de atuação, focados na promoção do autocuidado às pessoas com alterações da funcionalidade ou em 

risco de as desenvolver. Fruto da capacitação inerente às competências clínicas e de investigação 

desenvolvidas neste percurso académico, definimos um objeto de estudo específico, particular e 

suscetível de problematização e reflexão, que culminou no projeto de intervenção delineado, de 

encontro a motivações pessoais e profissionais, como sugerido no planeamento de atividades para o 

estágio final. O sentido foi o de propormos uma modalidade de intervenção para a promoção do 

autocuidado, especificamente na pessoa com alterações do foro respiratório e seu CI, antevendo à 

partida ganhos em saúde nesta população. 

Porém de encontro ao propósito maior de um relatório desta natureza e não descurando a 

transversalidade do projeto de aprendizagem e dos domínios em causa, nomeadamente de 

autocuidado e funcionalidade geral, considerámos as restantes áreas e contextos de intervenção, onde 

para a promoção destes domínios, se investiu e aplicou metodologia similar na prestação de cuidados, 

dado ser possível nestas áreas e com estas pessoas, a aplicação da mesma estratégia de intervenção 

traçada para o projeto de intervenção profissional delineado, para a pessoa com alterações 

respiratórias. Visto tratar-se no fundo de promover a funcionalidade geral, entre outras pela 

capacitação para o autocuidado, em pessoas com alterações da funcionalidade instaladas, ou em risco 

de as desenvolver, independentemente das alterações patológicas e contexto, que lhes estão 

subjacentes, tal como preconiza a OE que dita que o EEER presta cuidados nos diferentes contextos da 

prática clínica, “… unidades de internamento de agudos, de reabilitação, por equipas de cuidados 

continuados, paliativos e de cuidados na comunidade” (OE, 2018b, p.5). 

Segundo a OE a missão do EEER está presente em todos os níveis de saúde, em todas as fases do 

ciclo de vida e nos diferentes contextos da prática de cuidados, onde a pessoa se encontra, intervindo 

ao nível da “educação dos clientes e pessoas significativas (…) na preparação do regresso a casa, na 

continuidade de cuidados e na reintegração do cliente no seio da comunidade, promovendo a 

mobilidade, a acessibilidade e a participação social” (OE, 2018b, p.6). Neste sentido foram-nos 

proporcionadas condições para o desenvolvimento de um projeto de aprendizagem transversal às 
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diferentes áreas e contextos de atuação de ER, com pessoas com problemas cardiorrespiratórios, com 

lesões neurológicas e com problemas ortopédicos e orto traumatológicos.  

Não obstante procurámos  analisar, perante a nossa atuação nos diferentes contextos, a 

pertinência de indicadores promotores da mensurabilidade dos diferentes fenómenos em estudo, de 

acordo as dimensões especificas de ER em causa, propostos pela OE no core de indicadores (2015b), 

orientados para as oito categorias de enunciados descritivos dos PQCEER (OE, 2018 b), integrantes por 

si, dos pressupostos da avaliação da qualidade recomendadas por Donabedian (2005), enquanto forma 

de gestão eficiente dos recursos da saúde, tendo por base a garantia da qualidade. Princípios também 

contemplados no modelo de autocuidado de Fonseca (2013), que nos serviu juntamente com a teoria 

relacional de Lopes (2005), de referencial teórico ao presente projeto, conceptualizando os cuidados 

prestados. 

Posto isto e a considerar que o estágio final foi complementar ao estágio de reabilitação, dada a 

partilha do mesmo fenómeno (autocuidado e funcionalidade) ligado à entidade social em causa (grupo 

de pessoas da comunidade) (Fortin, 2009), incluímos por ser possível e pertinente, pessoas dos dife-

rentes contextos da prática clínica no grupo de estudos de caso múltiplos, que representam segundo 

Yin (2003) uma oportunidade de obter conhecimento empírico sobre conceitos ou princípios terapêu-

ticos. Sem que isso nos impedisse de manter o foco na área especifica por nós problematizada e melhor 

explanada, no enquadramento teórico que se segue, de pessoas com problemas respiratórios e seus 

cuidadores. Desde logo, por os planos de intervenção e a apresentação de resultados serem específi-

cos e distintos para cada contexto, organizados em três grupos de acordo com os estágios, promo-

vendo a sua discussão similarmente apenas nos domínios comuns, nomeadamente a funcionalidade e 

autocuidado. 

Considerando que este relatório traduz a concretização de todo o percurso desenvolvido, nele é 

descrita a estratégia de intervenção implementada nos estágios, bem como os resultados com ela ob-

tidos, quer junto das pessoas alvo dos cuidados prestados, quer em termos profissionais na aquisição 

de competências. Posto isto definiu-se como objetivo geral deste relatório: descrever as competências 

de EEER e Mestre desenvolvidas na capacitação para o autocuidado de pessoas com alteração da fun-

cionalidade e seus cuidadores informais, nos diferentes contextos de atuação, em particular no de 

prestação de cuidados a pessoas com alterações respiratórias em contexto domiciliário. E como obje-

tivos específicos: adquirir e desenvolver competências na prestação de cuidados especializados de ER; 

avaliar a funcionalidade geral das pessoas com necessidades especiais e défice no autocuidado nos 

diferentes contextos de atuação; promover a capacitação para o autocuidado das pessoas com altera-

ção da funcionalidade e seus cuidadores, nas diferentes áreas e contextos de atuação e em particular 
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nas pessoas com alterações respiratórias, em contexto domiciliário; desenvolver um Programa de Re-

abilitação Respiratória (PRR), para incremento da funcionalidade geral, das pessoas com alteração res-

piratória em contexto domiciliário; identificar os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de ER ao 

nível do autocuidado, nos participantes. 

Posto isto, a execução do presente relatório de estágio surge no contexto da unidade curricular, 

Relatório do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação entre as Escolas Superiores de 

Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, Setúbal, Castelo Branco e Universidade de Évora, 

visando contribuir para a obtenção do grau de mestre na área de especialização de Enfermagem de 

Reabilitação (ER). 

Estruturalmente este relatório encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro com a aprecia-

ção dos contextos onde decorreram os estágios. O segundo com a estratégia de intervenção utilizada, 

no sentido de a justificar, contemplando o enquadramento teórico e concetual da problemática em 

estudo no projeto de intervenção e dissertando sobre conceitos específicos envolvidos com a pessoa 

com alterações respiratórias, mas também sobre os transversais aos diferentes contextos, como o au-

tocuidado, de encontro aos quais se apresenta um resumo da RSL efetuada, seguindo-se o desenho 

metodológico aplicado e a apresentação e discussão, à luz do estado da arte, dos resultados obtidos 

com os planos de intervenção desenvolvidos. No terceiro e último capítulo faz-se a análise reflexiva 

sobre as competências adquiridas ao longo de todo o percurso académico, com vista à obtenção do 

grau mestre na área de especialidade em ER. Finalmente uma breve conclusão, onde se reflete e efe-

tuam ilações quer sobre o trajeto desenvolvido, quer sobre os resultados obtidos com a implementa-

ção do projeto de intervenção profissional, as dificuldades encontradas e os possíveis contributos do 

exercício profissional de ER para a obtenção de ganhos em saúde. 
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1 - APRECIAÇÃO DO CONTEXTO  

 

Neste capítulo proceder-se-á à apresentação e caracterização das unidades de prestação de 

cuidados, onde se concretizaram os estágios de Reabilitação e Estágio Final, unidades curriculares do 

2º ano do Curso de Mestrado em Enfermagem. Ambos os estágios decorreram na mesma Unidade 

Local de Saúde [ULS]. 

 O Decreto-Lei n.º 238/2012, oficializa a criação da ULS em causa, que enquanto unidade pública 

empresarial, congrega um Hospital e o agrupamento de Centros de Saúde [ACES] existentes na região, 

otimizando-se assim os recursos existentes em prol de melhores cuidados à população (Ministério da 

Saúde [MS], 2012). Deste modo, esta ULS apresenta transversalmente como missão, a promoção e 

prestação de cuidados de saúde, diferenciados e contínuos, desenvolve neste sentido, atividades de 

saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, garantindo o acesso da população e a 

sustentabilidade económico-financeira, de acordo com a estratégia nacional e regional, de forma a 

obter ganhos em saúde. Em linhas gerais, apresenta como valores de orientação: a dignidade e 

respeito pela vida humana; a ética na prestação de cuidados assentes em princípios deontológicos e 

de conduta moral; o compromisso com a legalidade e defesa do bem comum e a promoção da 

satisfação dos utentes e profissionais (MS, 2012). 

A referida ULS, segundo os resultados preliminares dos CENSOS 2021, serve uma população de 96 

490 habitantes, sendo 48 957 do sexo masculino e 47 533 do sexo feminino (INE, 2021b), dispersos 

numa área geográfica de 5 309Km2. Esta sub-região é composto por cinco municípios e integra cinco 

centros de saúde (CS), uma unidade de saúde publica, uma de recursos assistenciais partilhados e um 

centro de diagnóstico pneumológico. 

 

1.1 – SERVIÇO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE ORTOPEDIA    

 

O hospital em causa serve a população de toda a sub-região. Foi palco do estágio de reabilitação 

o serviço de internamento de Ortopedia, onde maioritariamente se desenvolveram competências na 

área da reabilitação de pessoas com disfunções ortopédicas e traumatológicas. Este decorreu num 

período correspondente a 6 semanas, de 23 de novembro de 2020 a 09 de janeiro de 2021.  

Este serviço, no referente a recursos humanos, dispõe de uma equipa multidisciplinar, inclusiva 

de dois EEER, para alem da enfermeira responsável, a própria EEER. Possui também recursos materiais 

que permitem uma prática especializada na área de ER, nomeadamente ortóteses várias, artromotor 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

18 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

(ou tala dinâmica) 1, alteres, auxiliares de marcha vários, cadeiras de rodas várias, camas articuladas 

com trapézio, etc. 

Neste serviço, surgem pessoas com patologia osteoarticular decorrente de doença degenerativa, 

neoplásica ou traumática, com idades compreendidas entre os 16 e os 101 anos (Ciríaco & Nascimento, 

2020). Estas mesmas patologias ou intercorrências não se limitam a afeção das estruturas ósseas, mas 

de toda a sua envolvência, com consequentes hemorragias, luxações com lesões ligamentares, ruturas 

musculares e tendinosas, osteoartroses, edemas dos tecidos envolventes, etc. Estas são alterações, 

muitas vezes ditadoras de imobilidade, dor, incapacidade ou perda de funcionalidade temporária ou 

permanente e que podem abranger todo o ciclo vital. Podem inclusive, estar associadas ao processo 

cirúrgico ortopédico, o que requer do mesmo modo atenção e cuidados por parte da equipa de 

enfermagem (Cunha, 2008).  

Entre os motivos, mais frequentes de internamento encontram-se a os inerentes à 

ortotraumatologia, como a fratura de colo do fémur (com tratamento cirúrgico ou conservador) e as 

intervenções cirúrgicas programadas, principalmente para Artroplastia Total da Anca (ATA) ou Joelho 

(ATJ), por norma em consequência de processo degenerativo articular. Assim a natureza das 

intervenções cirúrgicas neste serviço é múltipla, podendo ser programadas ou de urgência, sendo as 

intervenções de enfermagem, autónomas e/ou interdependentes especificas consoante as 

necessidades diagnosticadas. O grande número de cirurgias eletivas facilita um alto nível de assistência 

padronizada e possibilita a realização de ensinos pré-operatórios (Ciríaco & Nascimento, 2020). No 

entanto, não existe no momento estruturada, consulta de enfermagem pré-operatória programada, 

sendo reconhecida essa necessidade no seio da equipa, havendo inclusivamente a intenção de o 

efetuar futuramente, após amenização da situação pandémica vivenciada à data, pelo que se encontra 

ainda em fase embrionária um projeto para o concretizar, com a possibilidade de teleconsulta. 

Existem projetos instituídos, no âmbito da qualidade, entre eles o de prevenção de quedas no 

internamento de ortopedia, do qual é dinamizadora a EEER supervisora deste ensino clínico e ao qual 

correspondemos de forma efetiva. Foi ainda iniciado no período imediatamente anterior ao surto 

pandémico por COVID-19 vivenciado, e suspenso na sequência do mesmo, um projeto de 

reestruturação e uniformização dos registos informatizados, específicos de ER, em linguagem CIPE 

(Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) (OE, 2016 a). A sua concretização permitirá 

 
1 Trata-se de um dispositivo motorizado programável, que realiza automaticamente mobilizações passivas. Objetiva a 
promoção da cicatrização da cartilagem e/ou ligamentos, aceleração do processo de reabsorção de hematoma, prevenção 
de rigidez articular, otimização do metabolismo e da circulação sanguínea e linfática, prevenindo fenómenos 
tromboembólicos e restabelecendo a amplitude de movimento (Lesh, 2005). 
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a produção e mensuração de indicadores sensíveis aos cuidados de ER neste serviço, bem como 

contribuirá para aumentar a segurança dos cuidados e adequada distribuição de cuidados 

especializados. Foi-nos ainda possível colaborar na sistematização de intervenções especificas a serem 

acrescentadas ou alteradas aos diferentes fenómenos de ER, de acordo com as necessidades detetadas 

na prática e considerando o core de indicadores proposto pela OE (2015 a). 

Os cuidados especializados em ER, no caso maioritariamente intervenções de reabilitação 

funcional motora e respiratória e programas de treino de Atividades de Vida Diária (AVD), são 

assegurados na equipa por dois EEER, pelo que estrategicamente, como forma de os assegurar 

diariamente, foi garantida a presença de um dos EEER em todos os turnos da manhã. Assim no início 

de cada turno da manhã é efetuada visita com a equipa multidisciplinar, a cada uma das pessoas 

internadas. São discutidos o plano de cuidados e prioridades entre as pessoas necessitadas de cuidados 

de ER, para as quais o EEER estabelece um plano de cuidados, aferido diariamente, e continuado nas 

intervenções especificas de ER no dia seguinte, e nas possíveis de serem delegadas ao enfermeiro 

generalista, no próprio dia, com a devida instrução e supervisão nas atividades necessárias, na garantia 

de prestação de cuidados seguros (OE, 2018 b).  Existe coordenação e trabalho em parceria com a 

especialidade de Medicina Física de Reabilitação (MFR). Sendo que, grande parte das vezes, existe 

discussão sobre os objetivos do plano de cuidados de reabilitação, e procedem-se a intervenções 

desenvolvidas pelos fisioterapeutas essencialmente em ginásio, nas instalações do serviço de MFR, 

coordenadas com as intervenções especificas de ER desenvolvidas, maioritariamente no próprio 

serviço de ortopedia.  

O planeamento para a alta e regresso a casa, é efetuado desde o início do internamento, com o 

estabelecimento «oficial» do início da relação terapêutica na entrevista/avaliação inicial efetuada pelo 

EEER à pessoa no momento do acolhimento (Lopes, 2005). No momento, é avaliado o contexto da 

situação socioeconómica da pessoa e detetadas carências a este nível, que a existirem são 

devidamente reportadas, por referenciação ao serviço social, num trabalho em parceria com a equipa 

multidisciplinar para, em conjunto procurar estratégias e soluções de apoio (Hoeman, 2011). Caso a 

pessoa se encontre impossibilitada, de alguma forma, de comunicar os dados necessários, são 

efetuadas diligencias no sentido de comunicar com familiares ou pessoa significativa, neste sentido e 

também com o intuito de averiguar as condições existentes no domicílio, e o meio envolvente 

influenciador do processo de recuperação e reabilitação. Sendo por vezes necessária intervenção 

educacional objetivando algumas readaptações e alterações na estrutura da habitação, distribuição de 

mobiliário ou aquisição de produtos de apoio (Sousa & Carvalho, 2016a, 2016b; Vigia et. al, 2016). Ou 

ainda, de acordo coma situação, a referenciação para a Equipa de Gestão de Altas (EGA), nos casos de 
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necessidade de integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) (Portaria nº 

174/2014). 

 

1.2 - UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

 

Neste contexto da prática clínica, num primeiro período correspondente a dez semanas, entre 1 

de abril e 1 de junho de 2021, o foco foi a área da reabilitação respiratória (onde se desenvolveu o 

projeto de intervenção profissional) e à posteriori, num segundo período correspondente a seis 

semanas, entre 2 de junho e 20 de agosto de 2021, foi a área da reabilitação neurológica. Este Estágio 

Final decorreu na totalidade numa UCC. Uma unidade funcional pertencente ao Centro de Saúde (CS) 

de uma determinada localidade, que integra outras unidades funcionais do ACES, nomeadamente 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP].  

No caso particular a UCC, enquanto unidade específica de atuação, integrada nos CSP, constitui-

se uma área de intervenção do EE, relativamente recente, consequente à reforma do Serviço Nacional 

de Saúde nos CSP, à data da qual no decorrer do ano de 2008, foram criadas as respetivas UCC, 

enquanto unidades funcionais integrantes das Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) na 

comunidade, á luz do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro (MS, 2008).  

Pelo Despacho n.º 10143/2009 (MS, 2009), a prestação de cuidados de saúde domiciliares e na 

comunidade, da área geográfica de intervenção, visando a melhoria do estado de saúde da população 

constitui o principal objetivo e missão de uma, e desta UCC. Cuidados a pessoas, famílias e grupos de 

risco com carências físicas, funcionais, que exigem uma vigilância restrita. Inerentemente objetiva 

ainda a promoção da inclusão social e apoio à família, educação para a saúde, e realização de unidades 

de intervenção móveis (Despacho nº 7539/2017). 

Esta UCC, de acordo com os resultados preliminares dos CENSOS 2021 (INE, 2021 b), serve uma 

população de 14 214 habitantes, dos quais 6 821 do sexo masculino e 7 393 do sexo feminino, abrange 

duas freguesias. Relativamente à distribuição por grandes grupos etários, considerando os últimos 

dados apurados do ano de 2020, 1936 pessoas encontram-se na faixa etária entre os 0 e os 14 anos, 

8820 entre os 15 e os 64 anos e 2 956 com mais de 65 anos (mais 855 que em 2001) (PORDATA, 2020). 

Iniciou a sua atividade em 2013 e é constituída por uma equipa multidisciplinar com dois EEER. 

Esta como as outras UCC, no cumprimento do proposto pelo MS (2009), assegura funções 

através de uma carteira de serviços incidentes em várias áreas de acordo com o diagnóstico de saúde 

da comunidade e as estratégias de intervenção no Plano Nacional de Saúde. Assim são desenvolvidas 

atividades integrantes, do Plano Nacional de Saúde Escolar, da Comissão de Proteção de Crianças e 
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Jovens, do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, do Núcleo de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco, do Programa Nacional de Saúde Materna, do Suporte em Cuidados Paliativos, da 

Formação a Cuidadores Formais e Informais (para o qual tem um projeto específico), da RNCCI, entre 

outros, de acordo com as necessidades da população alvo (ULSLA, 2021). 

Especificamente referente à área de atuação da ER, de referir o projeto iniciado em 2020, em 

parceria com a Santa Casa da Misericórdia local, para «Capacitação de Cuidadores Informais de 

Utentes Dependentes», utentes inscritos na UCSP e com mais de 65 anos, objetivando a capacitação 

para o autocuidado, à pessoa dependente e melhorar a sua própria qualidade de vida. Este mesmo 

projeto por força das circunstâncias inerentes à situação pandémica vivenciada, à semelhança de 

outros, teve de ficar suspenso, no entanto este é um projeto já estabelecido, a retomar logo que se 

reúnam as condições sanitárias e de recursos humanos necessários para tal. Não fosse este um dos 

dois principais motivos apontados, no Relatório de Monitorização da RNCCI (Administração Central 

dos Serviços de Saúde [ACSS], 2019), de referenciação para a ECCI, «o ensino utente/ CI». 

Do mesmo modo e no mesmo relatório em 51% dos casos apontados, em ECCI, houve 

necessidade de «Reabilitação», pelo que  referimos projetos de relevo desenvolvidos nesta UCC, neste 

âmbito, como o de «Reabilitação do Utente Dependente» ou de «Reabilitação Respiratória» para 

utentes adultos e idosos com mais de 50 anos e doença respiratória (Asma e Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica [DPOC]), ambos com o objetivo de controlo de sequelas e de incapacidades, 

controlo dos sintomas e melhoria do estado da doença, melhoria da incapacidade e limitação da 

atividade da pessoa, melhoria da participação social e da qualidade de vida, o autocontrolo da doença 

e de modo geral, melhorar os indicadores de saúde organizacionais e promover a sustentabilidade dos 

cuidados. Para estes podemos contribuir de forma efetiva, com a nossa prestação de cuidados e com 

os adequados registos no sistema informático de informação em enfermagem em vigor na UCC 

(Sclínico), com linguagem CIPE (2016 a) de acordo com os diagnósticos e intervenções, dando ênfase 

aos focos: ventilação, expetorar, intolerância à atividade, movimento muscular, equilíbrio corporal, 

adesão ao regime terapêutico, risco de úlcera de pressão e risco de queda. A abordagem as estas 

pessoas foi, particularizada, em contexto domiciliário, pela ECCI, dado não ser possível como 

explicaremos mais adiante, cumprir o estipulado no projeto, que contempla sessões de grupo no 

espaço físico do CS. 

A nossa prestação de cuidados nesta UCC, pelo exposto, enquadrou-se perfeitamente no 

projeto de aprendizagem definido e nos objetivos deste mestrado. Foi mantida maioritariamente no 

contexto de ECCI, representando este o principal modo de atuação da UCC na RNCCI. Ou seja, é através 

da ECCI que a UCC se articula com a RNCCI. Inclusivamente a própria equipa da UCC (no caso, comum 
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à ECCI), referencia pessoas em situação de dependência funcional transitória ou prolongada, que não 

se podem deslocar de forma autónoma, com risco ou dependência funcional e/ou fragilidade que 

possam beneficiar de cuidados de ER no domicílio (Instituto de Segurança Social [ISS] 2019), para a 

ECCI. Não obstante constitui-se outro dos motivos de referenciação para a ECCI: a verificação de uma 

complexidade de cuidados no domicílio, que requeira um grau de diferenciação relacionado com a 

reabilitação. Ou ainda, por exemplo, a deteção de necessidade de suporte ao CI (ISS, 2019). No garante 

de acompanhamento, monitorização e aconselhamento da pessoa, família e CI, de forma presencial, 

telefónica, ou outra válida, assegurando a prestação de cuidados de reabilitação, preventivos, 

curativos, e paliativos no domicílio (ACSS, 2019). 

Em continuidade, existe também possibilidade de referenciação para cuidados pela ECCI, 

através da EGA, ou através dos próprios familiares que procuram apoio ou médico de saúde familiar 

(MSF), que efetua a sinalização. Sujeita à posteriori à avaliação e decisão da equipa coordenadora local, 

é através desta que se assegura o planeamento, gestão e controlo das propostas de referenciação, 

bem como a articulação e coordenação dos recursos, para a entrada na tipologia de resposta adequada 

(ISS, 2019).  De referir que, quando já em ECCI o EEER pode efetuar, referenciação para outra tipologia 

integrante da RNCCI, como inclusivamente podémos operacionalizar, por exemplo para unidade de 

convalescença, de média duração, ou para descanso do cuidador, etc. (ISS, 2019).  

A referenciação obedece aos critérios dispostos na orientação técnica nº 2/CNCRNCCI/2017, 

entre os mesmos encontra-se a resposta obrigatória à Classificação Internacional da Funcionalidade 

(CIF) (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2004), enquanto instrumento indispensável ao longo de 

todo o processo de reabilitação da pessoa. Na realidade encontrada, a maioria das pessoas é 

referenciada da UCSP, para a UCC, em consequência de uma avaliação efetuada pela equipa 

multidisciplinar ou do EEER que, se necessário, referencia ainda para ECCI, nomeadamente após 

execução da primeira visita domiciliaria e avaliação diagnóstica, com a respetiva colheita de dados e 

avaliação funcional, em presença da família / CI, em suma após o início da relação terapêutica, onde 

foram detetadas as necessidades existentes (Lopes, 2005). 

 Esta ECCI, possui uma dotação máxima de 20 «camas», com uma permanência máxima de 

120 dias, com possibilidade de readmissão por nova referenciação. Os cuidados são prestados em 

contexto domiciliário, o número de visitas é definido consoante a necessidade (em média é de duas 

visitas semanais). Havendo a necessidade de pré- ajuste das mesmas pela logística inerente, 

considerativa da distância geográfica entre domicílios, gestão da frota automóvel, gestão de acordo 

com as múltiplas atividades do EEER em contexto de ECCI e UCC, sendo que dá resposta aos diferentes 

programas e projetos já referidos e inerentes ao plano de ação do ACES. Existe uma forte e agilizada 
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articulação entre a equipa multidisciplinar, que facilita o processo de prestação de cuidados de 

qualidade. 

A população alvo dos cuidados, apresenta comorbilidades várias, sendo que necessita de 

cuidados inerentes a alterações de funcionalidade em consequência do  estado de fragilidade, muitas 

vezes subsequente a síndromes de imobilidade prolongada, a sequelas de doenças cardiovasculares 

como Acidente Vascular Cerebral (AVC), a doenças respiratórias (pneumonia, DPOC, neoplasia do 

pulmão), doenças neurológicas de evolução progressiva (Esclerose Lateral Amiotrófica, Esclerose 

Múltipla), neoplasias várias, cirurgias ortopédicas, etc. Dados síncronos com as estatísticas referentes 

às principais causas de óbitos neste Município. Assim 19,3% dos óbitos resultam de doenças do 

aparelho circulatório, 25,1% de tumores malignos e 11,1% de doenças do aparelho respiratório 

(PORDATA, 2021 a). Similarmente pelos dados do Relatório de Monitorização da RNCCI (ACSS, 2019), 

constatamos que no Alentejo o diagnóstico mais frequente de referenciação para a rede geral são as 

doenças do aparelho circulatório.   

Esta UCC, têm um vasto espólio de material dedicado ao exercício de ER, como alteres vários, 

cicloergómetro, bandas elásticas, bastões, bolas suíças, auxiliares de marcha para treino de marcha 

com canadianas e andarilho, entre vários outros. Têm ainda infraestrutura polivalente, de dimensões 

generosas, para execução de programa de exercícios em grupo, promoção de seções de educação em 

saúde, com meios audiovisuais ao dispor. Em suma apresenta ótimas condições para desenvolvimento 

de cuidados de saúde de qualidade, e consequentemente de competências inerentes ao grau de 

mestre e especialista em ER.  
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2 - ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL  

 

Neste capítulo proceder-se-á à fundamentação da estratégia de intervenção profissional adotada 

com o propósito de descrever, analisar e problematizar a área em estudo, inerente ao projeto de 

intervenção profissional delineado, integrando as competências a desenvolver no âmbito do perfil de 

especialista em ER, concomitantemente com as competências inerentes ao grau de mestre.  

 

2.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1 – A PESSOA COM ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM CONTEXTO DOMICILIÁRIO: ENVELHECI-

MENTO DEMOGRÁFICO E CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

 

Em Portugal, percentualmente a população idosa com mais de 65 anos de idade em 2019 

correspondia a 22%, com um índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) de 161. No 

município no qual atuámos, era de 151, à mesma data. Em ambos os casos, país e município, este 

índice de envelhecimento aumentou comparativamente a 2010 (valores à data de 122 e 112 

respetivamente) (PORDATA, 2021 b). Esta longevidade não se revela, contudo, diretamente 

proporcional à qualidade de vida com que se envelhece. Este envelhecimento populacional e 

consequente aumento de doenças crónicas, entre elas as do aparelho respiratório, enquanto doenças 

permanentes e produtoras de incapacidades/deficiências residuais, acarreta inevitavelmente, um 

incremento do número de pessoas potencialmente dependentes, pela sua autonomia nos 

autocuidados comprometida (Fonseca, 2013; Fotokian, et. al, 2017; Wang et. al, 2020).  

O Observatório Nacional de Doenças Respiratórias [ONDR] (2018), no seu último relatório a 

respeito, afirma que as doenças do foro respiratório desde 2015, representam a 3ª causa de morte, 

em homens e mulheres, logo após as doenças cardiovasculares e o cancro. Afirmação corroborada 

com os dados apresentados pelo INE (2019 a), obtidos para 2017, mas também com os do PORDATA 

(2021 a), obtidos para 2019, data à qual se mantinham as doenças do aparelho respiratório em 3º. 

lugar, nas causas de morte em Portugal, representando agora 10,9% da totalidade de todas as causas.  

Estes resultados encontram-se em linha com as estatísticas para o município onde desenvolvemos a 

nossa atividade, abrangido pela ULSLA, sendo que para este, em 2019 a 3ª. causa de mortalidade, foi 

também por doenças do aparelho respiratório (11,1%) (PORDATA, 2021 a). 
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Neste contexto, previa já o ONDR (2018) que no ano de 2020, no mundo, as doenças respiratórias 

fossem responsáveis por cerca de 12 milhões de mortes. Sendo que a taxa de mortalidade por estas 

doenças em Portugal, é das maiores da Europa, ultrapassando os 115 por 100.000 habitantes. 

Representam assim um problema de saúde publica, uma importante causa de mortalidade e 

morbilidade, com elevados custos económicos para o sistema de saúde Português. Pela Direção Geral 

de Saúde [DGS] (2015 a), os internamentos associados às doenças respiratórias de modo geral, 

acarretaram custos de 213 milhões de euros em 2013. Considerando a Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Económico [OCDE] (2021), em Portugal os pagamentos diretos em saúde 

suportados pela população em 2017, tiveram uma expressão percentual de 27,5%, o que apresenta 

forte repercussão no orçamento dos agregados familiares, comparativamente ao resto da União 

Europeia onde a expressão destes pagamentos diretos é de 15,8%. 

Na atualidade teremos ainda de contar com o incremento inevitável destes números, a nível 

global, em consequência da atual situação pandémica vivenciada, por COVID-19, representando a 

mesma uma doença do foro respiratório, com os desafios que lhe estarão inerentes. Sendo que, por 

razões obvias, os resultados trágicos desta pandemia seriam impossíveis de antecipar e incluir nas 

previsões efetuadas por estas entidades de relevo na matéria, e por isso mesmo não se encontram 

comtemplados nos dados apresentados. 

Importa distinguir o imputável ás doenças respiratórias enquanto doenças transmissíveis e 

enquanto doenças não transmissíveis, já que segundo o ONDR (2018) encontramos nas primeiras as 

infeções respiratórias por tuberculose, gripe e pneumonia (nas suas várias apresentações) e nas 

segundas, asma, DPOC, deficiência de Alfa 1 antitripsina, fibrose quística, fibroses pulmonares, cancro 

do pulmão e síndrome da apneia obstrutiva do sono. Assim, pelo INE (2019 a), no ano de 2017, do total 

de óbitos por doenças respiratórias, 5623 (43,9%) atribuem-se à pneumonia enquanto causa de morte 

(destes 95,2% com 65 ou mais anos e 87,9% com 75 ou mais anos). Logo de seguida encontra-se a 

DPOC, responsável por 2627 óbitos (20,5%), segue-se a asma, responsável por 128 óbitos (1%) e a gripe 

com 114 mortes (0,9%) (nestas 94 pessoas tinham 75 ou mais anos). Destacam-se como se constata, 

como causa primária desta mortalidade os óbitos provocados por pneumonia, e como apontado pelo 

ONDR (2018), a pneumonia é também a principal causa de internamento hospitalar (INE, 2019 a; 

ONDR, 2018). 

 Esta tendência de crescimento das doenças respiratórias, (ONDR, 2018), prende-se 

inevitavelmente com o constatado aumento da esperança média de vida e inerente envelhecimento 

da população, fruto da evolução e avanços da ciência e da medicina. Considerando por exemplo, a 

World Health Organization [WHO] (2020) prevê-se um aumento da população mundial acima dos 60 
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anos, para 22% em 2050. Portugal, enquanto país desenvolvido não é exceção. Pela PORDATA (2021 

a), entre 1970 e 2019 a esperança média de vida aumentou 14 anos, passando de 67,1 para 81,1 anos, 

respetivamente. Resultados consonantes com as metas propostas na revisão e extensão do Plano 

Nacional de Saúde 2020 (DGS, 2015 b), preponente da redução em 20% das mortes prematuras (<70 

anos), por doenças não transmissíveis, entre elas a doença respiratória crónica. Pela Fundação 

Portuguesa do Pulmão (2017), importa relevar aqui, o papel de uma resposta multissetorial de 

encontro aos determinantes sociais da saúde e na perseguição da prevenção e controlo destas mesmas 

doenças não transmissíveis, influenciadas pelas condições em que as populações vivem e pelos seus 

estilos de vida, condicionantes de fatores de risco comuns ao desenvolvimento das mesmas, 

nomeadamente o fumo de tabaco, abuso do álcool, dietas não saudáveis, inatividade física, 

carcinogéneos e outros fatores ambientais. Deste modo, acrescendo o aumento de longevidade da 

população a estes potenciais constrangimentos, também identificados pelo ONDR (2018), infere-se 

que doenças como as do foro respiratório, até há pouco tempo consideradas terminais, 

transformaram-se cada vez mais em doenças crónicas.  

O envelhecimento pode definir-se como “o processo de mudança progressivo da estrutura 

biológica, psicológica e social dos indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do nascimento, se 

desenvolve ao longo da vida” (DGS, 2006, p.5). Por Marques-Vieira, Amaral e Pontífice-Sousa (2016), 

de acordo com vários autores, representa um processo universal, intrínseco, progressivo e de 

deterioração (quando considerado como nefasto). Grande parte da perda funcional, que lhe é 

inerente, decorre das alterações biológicas e orgânicas, que implicam alterações das capacidades 

fisiológicas. O processo de envelhecimento, é então vivenciado de forma única e individual, como única 

é cada pessoa, enquanto ser com dignidade própria e direito autodeterminar-se na perseguição do seu 

projeto de saúde individual (OE, 2001). 

De acordo com o INE (2014), as projeções para a população portuguesa até 2060, são de um 

contínuo aumento do envelhecimento populacional. No que se refere à prevalência de dependências 

na população idosa, segundo dados do INE (2012), obtidos nos Censos 2011 “… cerca de 50% da 

população idosa tem muita dificuldade ou não consegue realizar pelo menos uma das 6 atividades do 

dia-a-dia” (p.3).  

Por Reis e Bule (2017), este envelhecimento populacional dita, que se evidencie mais o 

tratamento destas situações de doença ao nível de instituições de saúde para doenças agudas, 

nomeadamente nos cuidados hospitalares, inevitavelmente conduzindo a alguma incapacidade na 

assistência a pessoas com doença cronica que não necessitam de internamento e em que, o contexto 

assistencial será na comunidade/domicilio. Torna-se fundamental enfatizar a atuação do sistema de 
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saúde e do EEER, ao nível da comunidade, revestindo-se esta como uma forma de continuidade dos 

cuidados. Corroboram-no os dados da ONDR (2018), que apontam entre 2007 e 2016, um incremento 

dos internamentos hospitalares por doença respiratória de 26%, principalmente por pneumonia. Por 

outro lado, com relação à tuberculose e DPOC, no mesmo período, os internamentos diminuíram 57% 

e 14% respetivamente, o que nos faz prever a necessária assistência a estas pessoas na comunidade. 

Assistência esta considerativa dos processos de adaptação inerentes à dependência, que serão 

tão mais ajustados e vantajosos, quanto mais a pessoa se encontre num ambiente por si controlado 

(Reis, 2018). Remetendo-nos à realidade da nossa intervenção, as respostas oferecidas pelas UCC, 

apresentam a vantagem de ocorrerem na casa da pessoa, envolvendo os seus familiares/CI. 

Como até aqui apontado, a intervenção de ER visa, entre outros, contribuir para a prática do 

conceito de envelhecimento ativo, como forma de reduzir a incidência de doenças não transmissíveis, 

no caso referentes ao aparelho respiratório (DGS, 2015 b), intervindo junto da população na 

perseguição da promoção da saúde (Albà & Puig-Gros, 2017; Fotokian et. al, 2017; OE, 2018 b), pelo 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, nomeadamente capacitando para a manutenção de 

atividade física e atuando preventivamente sobre determinantes do desenvolvimento de doenças 

respiratórias crónicas, de acordo com o Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (PNDR) 

(2017). Contrariando fatos como o apontado pelo ONDR (2018) que estima que em Portugal 14% das 

mortes estão associadas a inatividade física, longe dos números da Europa, em que este número é de 

10%.  

Ao abordar a temática da pessoa com alterações respiratórias, e no contexto de enquadramento 

teórico, não sendo possível esgotar o conteúdo que lhe está inerente num relatório desta natureza, 

torna-se indispensável dissertar sobre alguns aspetos e conceitos, desde logo pelo fato de se tratar de 

intervir em pessoas com alterações respiratórias e seus CI, em contexto domiciliário, acompanhadas 

de um conjunto de sintomatologia próprio dos processos fisiopatológicos subjacentes à sua doença. 

Torna-se assim necessária a abordagem às doenças do aparelho respiratório encontradas na 

população a quem se prestou cuidados neste contexto, e subjacentes às alterações de funcionalidade 

encontradas, uma vez que segundo a OE (2018, p.189) “o conhecimento das doenças respiratórias 

possibilita ao EEER uma abordagem terapêutica mais precisa no programa de RR”, corroborando 

Fotokian et. al (2017), nos fatores encontrados que facilitam o processo de empoderamento das 

pessoas com DPOC. Continuando a considerar o ONDR (2018), na distinção que efetua entre doenças 

respiratórias transmissíveis e não transmissíveis, aqui limitar-nos-emos à pneumonia, enquanto 

doença respiratória transmissível e à DPOC enquanto doença respiratória crónica e não transmissível, 

quer por uma questão de expressividade estatística das mesmas, como constatado até então, quer 
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pelo fato de serem estas as patologias representadas no grupo de pessoas por nós encontrado e 

intervencionado. 

Importa ressalvar que as doenças respiratórias de modo geral podem, do ponto de vista funcional, 

ser subdivididas em doenças restritivas e obstrutivas de acordo com o processo fisiopatológico 

inerente (Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases [GOLD], 2021; OE, 2018 a; Presto 

& Damázio, 2009; Spruit et. al, 2013) Deste modo a pneumonia, principal responsável pela elevada 

taxa de mortalidade respiratória e pela elevada prevalência de internamentos hospitalares em 

Portugal, que tem ao longo dos últimos anos aumentado (ONDR, 2018), enquadra-se nas denominadas 

doenças respiratórias restritivas. As mesmas caracterizam-se por uma diminuição da expansão do 

parênquima pulmonar, implicando diminuição da capacidade pulmonar total2, por perda de 

distensibilidade pulmonar e de área útil onde efetuar as trocas gasosas, gerando padrões respiratórios 

ineficazes e diminuição da ventilação alveolar (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 a).  

As pneumonias decorrem de um processo infecioso das vias aéreas periféricas, dos alvéolos, 

espaços intersticiais e parênquima pulmonar, com substituição no seu interior, do ar por células e 

exsudato inflamatório, num processo de consolidação pulmonar. Etiologicamente classificam-se de 

bacterianas (a maioria), podendo ser víricas, fúngicas ou subsequentes a outros agentes infeciosos 

(Gomes & Sotto-Mayor, 2003; Presto & Damázio, 2009). Epidemiologicamente, são classificadas como 

adquiridas na comunidade (típicas e atípicas, consoante a evolução do quadro clínico apresentado) ou 

nosocomiais (associadas aos cuidados de saúde, com internamento mínimo de 48h a 72h) (Gomes & 

Sotto-Mayor, 2003; Presto & Damásio, 2009). 

O tratamento da pneumonia passa maioritariamente pela utilização de antibioterapia empírica 

ou especifica e pela utilização, em alguns casos, de oxigenoterapia, inaloterapia com mucolíticos e 

broncodilatadores e se necessário, ventilação mecânica. A intervenção, em termos de reabilitação, na 

fase aguda da pneumonia é controversa, sendo mesmo desacreditada por alguns autores, a ocorrer 

passa por técnicas de reeducação funcional respiratória (RFR) para otimização da ventilação (Cordeiro 

& Menoita, 2012; Gomes & Sotto-Mayor, 2003).  

Resolvida ou estabilizada a fase aguda da pneumonia, importa considerar as consequências a 

médio e longo prazo provenientes da mesma, nomeadamente a diminuição da capacidade e 

performance respiratória, na qual a reabilitação respiratória (RR), através de programas de exercício 

aeróbico e resistidos, pelo EEER tem um papel interventivo fundamental, no sentido de reeducar no 

esforço, melhorar a funcionalidade e prevenir a reinfeção pulmonar, promovendo hábitos de vida 

 
2 Segundo Seeley et. al (2005), corresponde a 5800 ml. 
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saudáveis (Albà & Puig-Gros, 2017; Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 a). Aludindo à Fundação 

Portuguesa do Pulmão o último relatório do ONDR (2018), aponta para a educação em saúde com um 

importante papel no sentido da promoção de hábitos de vida saudáveis preventivos de infeção ou 

reinfeção, alerta para a população de risco e com comorbilidades para a vigilância de sintomas, 

necessidade de observação clínica e vacinação antipneumocócica e da gripe sazonal (Albà & Puig-Gros, 

2017; Farquhar et. al, 2106; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. al, 2017; Wang et. al, 2020), sublinha 

ainda a importância do diagnóstico e intervenção precoce na pneumonia.  

Quanto à DPOC, com uma prevalência estimada em Portugal de 14,2% em pessoas com mais de 

40 anos, com maior incidência no sexo masculino (ONDR, 2018), apresenta-se ainda assim, no nosso 

país, com uma diminuição de 22% dos internamentos entre 2013-2017, revelando comparativamente 

a outros países da OCDE, melhores resultados (PNDR, 2018). Contudo, considera-se também uma 

doença subdiagnosticada, pois   em 2016, considerando a espirometria, como exame de eleição para 

o seu diagnóstico definitivo, apenas 32,3% dos 131,632 casos referenciados em CSP, como tendo 

DPOC, apresentavam o diagnostico confirmado por espirometria (ONDR, 2018). Enquanto doença 

respiratória obstrutiva, caracteriza-se de modo geral e de encontro às restantes com o mesmo 

processo fisiopatológico, por envolver uma obstrução da via aérea, consequente a um processo 

inflamatório crónico que conduz à redução do seu diâmetro, com aumento da resistência respiratória 

à passagem do fluxo aéreo (GOLD, 2021; Spruit et. al, 2013).  

É uma doença comum, prevenível e tratável, que acarreta uma serie de sintomas, como dispneia, 

tosse, hipersecreção de muco, fadiga e pieira. Ocorre maioritariamente na sequência de exposição 

significativa a partículas e gases nocivos, sendo o tabagismo crónico o principal fator desencadeante, 

enquanto agente inflamatório da via aérea, conducente a perda das ligações alveolares e diminuição 

da retração elástica pulmonar, com processos fibróticos e destruição do parênquima pulmonar (GOLD, 

2021). A hipersecreção brônquica ocorre na sequência do aumento das glândulas submucosas 

produtoras de muco, enquanto resposta inflamatória, acarretando frequentemente tosse crónica 

(GOLD, 2021).  Pode ser considerada como uma insuficiência respiratória crónica, devido às 

anormalidades na relação ventilação-perfusão conducentes de hipoxia e hipercapnia permanentes, 

mas para as quais o organismo encontra, até determinado ponto, mecanismos de compensação da 

acidose respiratória provocada (GOLD, 2021; Gomes & Sotto-Mayor, 2003). 

 Estas alterações ditam um aumento do tempo expiratório e volume residual, provocando 

hiperinsuflação pulmonar. Gradualmente acomete o sistema musculo-esquelético, com 

horizontalização dos arcos costais, depressão e retificação do diafragma, e encurtamento dos 

músculos inspiratórios, com aumento do trabalho respiratório, dispneia, hipoxia, intolerância ao 
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esforço que conduz a uma espiral de descondicionamento físico e perda de funcionalidade, tornado a 

DPOC numa doença incapacitante (Farquhar et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012: GOLD, 2021). 

A classificação da gravidade da DPOC, segundo a GOLD (2021), efetua-se pela combinação de 

diferentes itens: sintomatologia (ex.: escala de dispneia, modified Medical Research Council Dyspnea 

Questionnaire [mMRC]), gravidade da limitação do fluxo aéreo na espirometria (GOLD 1, 2, 3 e 4, por 

ordem crescente de gravidade e inversamente proporcional ao volume expiratório forçado no 1º 

segundo) e risco e frequência de exacerbações anuais 3 .  Na presença destes três fatores é efetuada 

uma abordagem adaptada, centrada na pessoa e na capacidade de realizar as AVD, categorizando a 

gravidade em quatro grupos de pessoas com DPOC (Grupo A, B, C e D), por ordem crescente de 

gravidade, tal como exemplificado no quadro 1. 

 

 Classificação DPOC  
(grupos GOLD) 

≥2 exacerbações ou ≥1 
exacerbação com hospitalização 

C D 

0 exacerbações ou 1 exacerbação 
sem hospitalização 

A B 

 mMRC 0-1 ou CAT<10 mMRC≥2 ou CAT≥10 

            Quadro 1 – Categorias da DPOC, segundo os critérios GOLD (2021); Fonte: DGS (2019 a) 

 

Desta forma é possível classificar a DPOC e estabelecer planos terapêuticos eficazes, como forma 

de reduzir sintomas e minimizar risco de exacerbações, nomeadamente através de tratamento 

farmacológico com broncodilatadores, corticosteroides e imunoterapia (vacinação anti-gripal e 

antipneumocócica) (Albà & Puig- Gros, 2017; Farquhar et. al, 2016; Farquhar et. al, 2017; Wang et. al, 

2020). Através também de programas de RR ajustados, como forma de minimizar as limitações e 

melhorar a qualidade de vida, com recurso a diversas técnicas de RFR e inclusão de exercício físico 

aeróbico e anaeróbico estruturado, fundamental para melhorar a função muscular, a intolerância ao 

esforço e interromper a espiral de descondicionamento físico, limitativa da execução das AVD, 

permitindo uma substancial melhoria na funcionalidade e qualidade de vida (Albà & Puig-Gros, 2017; 

Farquahar et. al, 2016; DGS, 2009, 2019 a; GOLD, 2021; Spruit et. al, 2013; Wang et. al, 2020). 

 Mais uma vez a educação em saúde, abrangendo temáticas sobre medidas preventivas (evicção 

tabágica, vacinação, técnicas de conservação de energia, posições de descanso e relaxamento, 

nutrição etc.), e terapêuticas (gestão do regime terapêutico, terapêutica inalatória por ex.,  técnicas 

 
3 Definidas pela GOLD (2021), como aumento excessivo e repentino dos sintomas respiratórios, por norma sequenciais a 
infeção bacteriana, inflamação neutrofílica e outras respostas imunitárias, que implicam alterações na medicação. Baixo risco 
com,0-1 exacerbações anuais e sem hospitalização. Alto risco com, ≥ 2 exacerbações ou ≥ 1 exacerbação com hospitalização, 
anual.  
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de RFR, treino de exercício etc.), assume um papel fulcral, no sentido de capacitar a pessoa e família a 

lidar com a doença, permitindo-lhe prevenir exacerbações e a melhor adaptação funcional possível, 

através da autogestão (Albà & Puig-Gros, 2017; Yang et. al, 2017; Fotokian et. al, 2017; DGS, 2009, 

2019 a; GOLD, 2021; OE, 2018 a).  Assim será possível, entre outros, minimizar os custos em saúde 

imputáveis a esta doença, intervindo ao nível da relação direta estabelecida entre os mesmos e a 

progressão da doença, com os inerentes internamentos e cuidados de oxigenoterapia no domicílio 

(Farquhar et. al, 2016; GOLD, 2021; Wang et. al, 2020; Yang et. al, 2017; Yu et. al, 2017).   

De modo geral as pessoas com doenças respiratórias apresentam grande variedade de sinais e 

sintomas (Presto e Damázio, 2009), e no caso de se tratar de doença crónica, acompanham-nas no seu 

dia a dia na comunidade, entre eles a tosse e expetoração, dor torácica, edema, perda de peso e 

desnutrição, todos limitativos da funcionalidade (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 b). Contudo 

poder-se-á afirmar que um dos sinais e sintomas que exige especial atenção, e que é comum à maioria 

das doenças do foro respiratório, é a dispneia (Farquhar et. al, 2016; Farquhar et. al, 2017; Presto & 

Damázio, 2009; Yu et, al, 2017).  Esta é descrita, pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia em 

tratado sobre o tema, como uma sensação subjetiva de desconforto ou dificuldade respiratória, 

embora deva ser considerada de modo mais lato para permitir uma avaliação objetiva (Gomes & Sotto-

Mayor, 2003). Assim, maioritariamente a avaliação depende do autorrelato para a correta 

caracterização, pelo que o uso de instrumentos de avaliação (destacamos a mMRC e a escala de Borg 

modificada) se torna fulcral, tal como constatámos (DGS, 2009, 2019 a), para adequação dos 

programas de reabilitação estabelecidos, que por norma tem nestes casos, como principal objetivo 

aumentar a tolerância ao esforço e reduzir a dispneia, dado ser esta a principal causante de limitação 

de capacidade para o exercício físico e execução das AVD (Fotokian et. al, 2017; OE, 2018 b).  

Com respeito à terapêutica, um outro aspeto incontornável, comum no plano de tratamento de 

várias doenças do aparelho respiratório é a oxigenoterapia, como tivemos oportunidade de constatar 

na nossa amostra, utilizada de acordo com critérios estabelecidos (American Association for 

Respiratory Care, 2007), quer em situações agudas, quer em situações crónicas, como a DPOC (Yu et. 

al, 2017). Para a qual, a oxigenoterapia de longa duração (OLD), domiciliaria4 representa o método 

principal de limitar a hipóxia de tecidos e órgãos, e desacelerar deterioração da função pulmonar (Yu, 

et.al, 2017). Deste modo objetiva-se manter a pressão parcial de oxigénio no sangue arterial (PaO2) 

 
4 Pela Comissão Nacional para os Cuidados Respiratórios Domiciliários (2011) é entendida como “fornecimento de oxigénio 
para utilização contínua no domicílio a doentes com hipoxemia crónica (…) esta terapêutica deve ser mantida de forma 
continuada e permanente, devendo ser administrada durante pelo menos 15 horas por dia, incluindo o período nocturno, 
para prevenir o agravamento da hipoxemia…” (p.1). 
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dentro de valores de referência (de modo geral 80-100 mmHg) de acordo com a idade e situação da 

pessoa, diminuindo a sintomatologia associada, como a dispneia e melhorando a capacidade física e 

cognitiva (Presto & Damázio, 2009; Cordeiro & Menoita, 2012). 

 

2.1.2 – Teoria de autocuidado e cuidados de enfermagem de reabilitação  

 

A enfermagem para muitos uma arte e uma ciência simultaneamente, é muito sucinta e 

claramente definida por Nunes (2018, p.35) como “… uma disciplina do conhecimento que se 

materializa no nível operatório, numa profissão e que o exercício da profissão concorre para o fluxo 

de conhecimentos.”. Do ponto de vista epistemológico sumariam-se na profissão diferentes tipos de 

conhecimento, que se interrelacionam e contribuem para a formalização de teorias que encerram em 

si múltiplos padrões e conceitos que podem ser identificados na prática diária, diferenciando a 

enfermagem de outras disciplinas, com uma estrutura única (McEwen & Wills, 2014). 

Segundo Fawcett (2005) existe uma holarquia na estrutura do conhecimento em enfermagem, 

sendo que o mesmo pressupõe sempre a existência de um conjunto de conceitos e fenómenos 

articulados entre si, que traduzem a representatividade global da disciplina, ou seja, demarcam o seu 

campo de interesse e atuação, definindo uma identidade social e científica própria. Falamos, do nível 

mais abstrato de conhecimento o metaparadigma. A OE (2001), afirma a saúde, a pessoa, o ambiente 

e os cuidados de enfermagem, como os fenómenos de interesse maior que conceptualizam a profissão 

e estruturam a praxis.  

No prosseguimento deste metaparadigma, mas considerando a referida especificidade e 

diferenciação no conhecimento de enfermagem, tal como constante, no regulamento das 

Competências Comuns do EE (OE, 2019 b), podemos afirmar que este “… possui um conjunto de 

conhecimentos, capacidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de saúde do grupo -alvo, 

mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das pessoas e nos diferentes níveis de prevenção.” 

(p. 4745).  

Especificamente a ER, enquanto área de especialidade de excelência, decorrente de 

conhecimentos e procedimentos específicos adota o enquadramento concetual dos cuidados de 

enfermagem particularizando-o, surgindo assim os enunciados descritivos dos PQCEER, norteadores 

da prática especializada em ER. Segundo a OE (2018 b; 2019 a) o alvo dos cuidados de ER, é a pessoa 

com necessidades especiais ao longo do ciclo vital, com deficiência, limitação da atividade e restrição 

de participação, vítimas de doença súbita ou descompensação de doença crónica, que provoque défice 

funcional, qualquer que seja o seu contexto. Têm por foco de atenção o diagnóstico e intervenção 
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precoce, a promoção e a manutenção do bem-estar e qualidade de vida, o incremento da 

funcionalidade, a promoção do autocuidado, prevenindo complicações e maximizando capacidades, 

promovendo ganhos em saúde. Objetiva recuperar e habilitar de novo, promovendo a adequada 

readaptação e reintegração social das pessoas alvo dos cuidados, desenvolvendo as suas capacidades, 

fomentando a sua socialização, dignidade e exercício de cidadania. 

Por autores consagrados como Hesbeen (2001), são profissionais de saúde que devido à sua 

atuação abrangente e global, prestam cuidados às pessoas com limitações no seu autocuidado, 

visando a reeducação funcional e reinserção social e profissional, através de intervenções que 

permitem, em pessoas incapacitadas ou deficientes, atenuar, eliminar ou ultrapassar obstáculos 

geradores de desvantagem para as mesmas. 

Posto isto, importa desde logo clarificar os conceitos de funcionalidade, capacidade/incapacidade 

e deficiência. A OMS em 2004, visando a uniformização internacional da descrição de funcionalidade, 

incapacidade e saúde aprova a CIF, permitindo ao utilizador registar e organizar perfis úteis da 

funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios. Permitindo uma classificação 

de referência para avaliação da capacidade funcional comum a todos os profissionais de saúde e que, 

desta forma permite a formulação de diagnósticos de enfermagem partilháveis interdisciplinarmente 

(Fonseca, 2013; OMS, 2004). Segundo esta entidade a funcionalidade diz respeito a todas as funções 

do corpo, atividades e participação. Prende-se por Camara et. al (2008), com a capacidade de 

desempenhar as AVD, de corresponder ás demandas físicas do quotidiano. De maneira similar, o termo 

incapacidade abrange deficiências, limitação da atividade ou restrição na participação (OMS, 2004).  

Ainda pela OMS (2004), surge o conceito de capacidade funcional que permite que as pessoas 

sejam ou façam aquilo que querem ser, fazer e o que valorizam para se sentirem bem, tendo em conta 

os domínios biológico, psicológico e social, ou seja os fatores ambientais que interagem com todos os 

construtos. De modo antagónico, a incapacidade funcional prende-se com a ausência desta mesma 

capacidade para desempenhar uma atividade, implicando restrições de participação. A incapacidade 

representa a consequência funcional da deficiência. Por Hesbeen (2001), a deficiência representa uma 

alteração prolongada da estrutura anatómica, fisiológica ou psicológica de um individuo, sendo que a 

mesma pode levar a uma desvantagem como consequência funcional decorrente da interação da 

pessoa com deficiência com o meio físico e social que a rodeia e que não contempla essa mesma 

deficiência. Na CIF é definida como “problemas nas funções ou na estrutura do corpo, tais como, um 

desvio importante ou uma perda” (OMS, 2004, p.14).  Em Portugal a DGS contempla em 2018 a 

aplicação da Tabela Nacional de Funcionalidade, a mesma elaborada de acordo com a CIF da OMS, visa 
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a adoção de políticas de saúde e sociais, que vão de encontro à funcionalidade da pessoa com doença 

crónica e não consideram apenas a sua incapacidade.  

As alterações da funcionalidade implicam por si uma alteração no autocuidado, tomando o 

mesmo como uma capacidade de funcionar bem e de se responsabilizar pelos cuidados de saúde 

(Fonseca, 2013). Segundo Orem (2001, p.254), o autocuidado é a “capacidade adquirida, complexa, 

para atender ás exigências de continuar a cuidar de si próprio (…) da estrutura e do funcionamento 

humano, bem como, do seu desenvolvimento e promoção do bem-estar”. Por esta teórica, 

responsável pela conceptualização do autocuidado em 1956 (Petronilho & Machado, 2016), é a forma 

espontânea de satisfazer as necessidades decorrentes do processo de vida ao longo do ciclo vital, para 

a manutenção da saúde e bem-estar. 

Orem (2001), conceptualiza o autocuidado e relaciona três teorias entre si, a teoria do 

autocuidado, a do défice do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. Com relação à Teoria 

do Autocuidado, explica a capacidade de autocuidado, enquanto inata e proporcional às experiências 

acumuladas ao longo da vida, sendo a própria pessoa capaz de desenvolver comportamentos de 

autocuidado, apresentando-se como agente de autocuidado (Petronilho & Machado, 2016).  Assim a 

teoria encerra dois conceitos interrelacionados, o de agente de autocuidado e de comportamento de 

AC. Segundo Queirós, Vidinha e Filho (2014), a teoria tem como objetivo ajudar as pessoas a 

satisfazerem suas próprias exigências terapêuticas de autocuidado. Quando existe um compromisso 

na autossatisfação destas necessidades, a capacidade enquanto agente de autocuidado, fica 

comprometida sendo necessário a intervenção externa, que pode ser informal ou profissional, 

representando a última a necessidade de autocuidado terapêutico, requerendo a intervenção do 

enfermeiro na satisfação das necessidades de autocuidado de forma terapêutica, que vão para alem 

das capacidades da pessoa na atividade (MCEwen& Wills, 2014). 

Assim a capacidade de se autocuidar de «agente de autocuidado» é influenciada por diversos 

domínios, como descrito por Orem (2001): o domínio cognitivo na medida em que são necessárias 

habilidades cognitivas para desenvolver ações de autocuidado, sendo também necessário ter 

conhecimento das reais condições de saúde; o domínio físico enquanto capacidade física necessária 

para as ações de autogestão; domínio emocional ou psicossocial, relacionado com fatores 

motivacionais, atitudes e valores e perceção de competência para o autocuidado; domínio do 

comportamento, relacionado com as capacidades e habilidades necessárias ao desenvolvimento do 

comportamento de autocuidado propriamente dito. 

A efetivação do comportamento de autocuidado, é assim requerida das atividades e ações 

espontâneas e autónomas que visam em última instância um funcionamento saudável, necessário ao 
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desenvolvimento pessoal e bem-estar e à manutenção da vida (Petronilho, 2012). Apresenta ele 

próprio diversos domínios ancorados em requisitos de autocuidado, que a teórica divide em três 

categorias (Orem, 2001): Os requisitos universais de autocuidado5 relacionados aos processos básicos 

de vida, transversais a todos os seres humanos, representam-se nas AVD; os requisitos de autocuidado 

de desenvolvimento, relacionados com a adaptação ás diferentes etapas do ciclo de vida, influenciados 

por condições contextuais e circunstanciais e associados a questões de educação, socioculturais, 

acontecimentos traumáticos ou marcantes; por fim os requisitos de autocuidado no desvio da saúde 

percetíveis em condições de doença e relacionados com a procura e o asseguramento de cuidados de 

saúde apropriados, com a ação médica por diagnóstico e terapêutica,  com a vivencia e aceitação do 

processo de doença (McEwen & Wills, 2014; Petronilho, 2012; Petronilho & Machado, 2016). 

No que respeita á Teoria do Défice de Autocuidado, aborda a razão da carência de cuidados de 

enfermagem, por parte das pessoas com défice no autocuidado manifestado por necessidades 

superiores à capacidade (enquanto agente de autocuidado), que as leva a precisar de ajuda de 

suportes estruturais como serviços disponíveis na comunidade. Permite compreender o papel das 

pessoas no autocuidado e avaliar o défice presente, por forma a orientar a prestação de cuidados de 

enfermagem para minimizar os efeitos do défice de autocuidado (Petronilho & Machado, 2016; 

Queirós et. al, 2014).  Orem (2001) identifica cinco formas de ajudar, atuar ou conceber pela pessoa: 

agir ou fazer pela pessoa; guiar e orientar; prestar apoio psicológico e físico; manter ambiente de 

incremento ao desenvolvimento pessoal e por fim ensinar (Petronilho & Machado, 2016). Aqui, Orem 

contempla o CI relativamente aos cuidados que presta, considerando que as competências e 

conhecimentos que apresenta podem ficar aquém dos necessários para a execução das tarefas 

exigidas na prestação de cuidados à pessoa cuidada, sendo necessária intervenção educacional junto 

dos cuidadores também. Fato por nós constatado, o que norteou a nossa atuação, ancorada nestes 

pressupostos, junto dos cuidadores informais. 

Por fim a Teoria dos Sistemas de Enfermagem, sumariza e descreve as intervenções práticas de 

enfermagem necessárias e propriamente ditas. Explica as relações que devem ser criadas para a 

enfermagem, desenvolvidas junto da pessoa, com intuito de entre ambas, compensar o défice de 

autocuidado apresentado (Orem, 2001; Queirós et. al, 2014). O enfermeiro, a pessoa e o 

contexto/acontecimentos, como interações com familiares e amigos, representam os elementos 

básicos que constituem um sistema de enfermagem. Orem (2001) define três tipos de sistema de 

enfermagem: totalmente compensatório, quando a pessoa é incapaz de cuidar de si, e é através das 

 
5 Incluem as ações respirar, beber, comer, eliminar, equilíbrio entre repouso e atividade, prevenção de perigos, promoção 
do funcionamento, e desenvolvimento da interação com grupos sociais (Petronilho & Machado, 2016). 
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intervenções do enfermeiro que mantem a vida ou o funcionamento fisiológico, o enfermeiro substitui 

a pessoa no alcance dos requisitos universais de autocuidado (ex.: cuidados de higiene, de nutrição); 

sistema parcialmente compensatório, quando os cuidados prestados são aceites pela pessoa com o 

intuito de compensar as suas limitações e são acordados e executados pela própria ou pelo enfermeiro, 

consoante as limitações apresentadas ou prescrições médicas, as competências técnico-científicas 

exigidas, e a força de vontade da pessoa para se envolver no autocuidado; e sistema de apoio 

educacional, em que é necessário apenas suporte psicológico, orientação e instrução para que a 

pessoa desenvolva comportamentos de autocuidado (Petronilho & Machado, 2016). 

Por Petronilho e Machado (2016), é percetível que o autocuidado representa uma área de especial 

interesse para a ER, especificamente na sua dependência, que assume especial relevância no processo 

de cuidados do EEER. Assim percecionam-se paralelismos claros entre a promoção do autocuidado e 

as competências especificas do EEER (OE, 2019 a). Deste modo considerando a OE nos PQCEER (2018 

b), um modelo de prática baseado no autocuidado, estruturará o exercício profissional de ER, 

tornando-o de excelência para a otimização da qualidade dos cuidados. Segundo McEwen e Wills 

(2014), é nos modelos concetuais que encontramos suporte para a nossa prática diária. São diversos, 

e utilizados segundo o que se entende, corresponder melhor ás necessidades na prestação de 

cuidados. Sendo que lhe está sempre inerente o princípio maior da nossa profissão, a adaptação á 

pessoa. 

Posto isto em nosso entender, o Modelo de Autocuidado de Fonseca (2013), serviu em pleno o 

propósito deste estudo e relatório em termos de referencial teórico. Desde logo pela possibilidade de 

fundamentação da tomada de decisão clínica em ER, e pela particularização dos cuidados em relação 

ás alterações sucedidas no processo de envelhecimento do ponto de vista biológico, psicológico e 

sociológico, encontradas na população estudada. Este modelo permitiu efetuar a devida avaliação da 

pessoa, uma vez que o mesmo tem em linha de conta os défices de autocuidado presentes e 

estabelecidos, de acordo com as três teorias sugeridas no modelo de autocuidado de Orem (2001), 

para a promoção da autonomia e processos de readaptação para as atividades de participação. 

Considera as funções e estruturas do corpo a capacidade funcional, os fatores ambientais e capacidade 

cognitiva de conhecimento da pessoa, preconizados na CIF (OMS, 2004) e enquadra os pressupostos 

de avaliação da qualidade em saúde de Donabedian (2005), permitindo otimizar a prática profissional 

e descrever quais os níveis de cuidados de enfermagem para corresponder ás necessidades de 

autocuidado das pessoas ao longo do seu ciclo de vida (Fonseca, 2013).    

O modelo de autocuidado de Fonseca (2013) contempla, especificidades dos domínios cognitivo, 

físico e comportamental, em suma, considera a capacidade funcional e a capacidade de conhecimentos 
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da pessoa, promovendo para alem da autonomia e processos de readaptação, a adoção de 

comportamentos de autocuidado, enquanto prática de atividades que visam a manutenção da vida, e 

da saúde para a continuação de desenvolvimento pessoal. Considera assim o comportamento de 

autocuidado de Orem (2001), em pessoas com 65 anos e mais anos de idade, como variável de 

resultado dos cuidados de enfermagem, tal como a capacidade funcional. Paralelamente ao observado 

na teorização de Doran e Pringle (2011), sobre o modelo de eficácia do papel de enfermagem, assente 

na identificação de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, como forma de mostrar ganhos 

em saúde inerentes aos mesmos, e que também reconhece, entre outras variáveis, a capacidade 

funcional, como sensível aos cuidados de enfermagem, sendo por isso também contemplado neste 

modelo de autocuidado de Fonseca (2013). 

Deste modelo de autocuidado, emerge por Lopes e Fonseca (2013), um instrumento de avaliação 

das necessidades de cuidados de enfermagem, de acordo com os défices de autocuidado identificados 

nas pessoas. Este instrumento de avaliação, o Elderly Nursing Core Set (ENCS) rege-se pelo mesmo 

enquadramento concetual do modelo de autocuidado que lhe é subjacente, que por sua vez se 

sustenta na CIF (OMS, 2004), que segundo a DGS (2019 c), “… não classifica pessoas, mas descreve a 

situação de cada pessoa, dentro de um contexto de vida e gama de domínios de saúde” (p.4) e 

contempla as atividades de participação, as funções e estruturas do corpo e os fatores ambientais. Os 

resultados da aplicação deste instrumento traduzem o nível de funcionalidade geral, havendo 

correspondência respetiva ao défice de autocuidado apresentado nomeadamente: não há problema 

ou problema ligeiro/autocuidado na atividade; problema moderado/défice de autocuidado 

terapêutico moderado; problema grave ou completo/défice de autocuidado terapêutico completo e 

grave. Com isto inerentemente traduz-se a necessidade de cuidados de enfermagem, considerativos 

da capacidade funcional e de conhecimento da pessoa. 

Segundo Fawcett (2005), a enfermagem, hoje suporta-se mais em teorias de médio alcance, 

considerando o seu alcance ou «scopus», dada a especificidade dos seus conhecimentos, e por melhor 

descreverem, compreenderem, interpretarem e explicarem os fenómenos. Deste modo, guiámo-nos 

na prestação de cuidados em contexto de prática clínica, pela Teoria de médio alcance de Lopes (2005). 

Esta teoria relacional, que explica a natureza da relação entre o enfermeiro e a pessoa, encontra 

paridades na ER, desde logo com pontos comuns com a Teoria do Défice de Autocuidado de Orem, na 

intervenção relacional terapêutica entre enfermeiro e pessoa com necessidade de cuidados. Também 

pela especificidade e particularização da relação terapêutica baseada na experiência humana 

vivenciada e não meramente baseada no processo fisiopatológico subjacente (Lopes, 2005), de 

encontro a Hesbeen (2001), que identifica na atuação do EEER, a atenção especial dada a cada situação 
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particular que é vivenciada por duas pessoas, uma que é cuidada e outra que cuida, de forma única e 

que diz respeito a uma pessoa na singularidade da sua situação de vida, objetivando ajudá-la para o 

seu bem-estar e promoção da saúde. 

Esta teoria apresenta duas componentes distintas, mas interrelacionadas a «natureza da 

interação» e o «processo de relação». A primeira abrange o processo de avaliação diagnóstica e o 

processo de intervenção terapêutica de enfermagem, propriamente dito. A segunda refere-se ao 

processo relacional, único, estabelecido entre o enfermeiro e a pessoa cuidada, e que se divide em 

início, corpo e fim da relação.  O processo de avaliação diagnóstica é dinâmico e flexível, através deste 

é possível ao EEER, por exemplo, identificar os défices presentes no autocuidado, as necessidades de 

autocuidado terapêutico, considerando o contexto social e familiar da pessoa, permitindo planear os 

cuidados e o tipo de relação a estabelecer com a pessoa como forma de ambas compensarem o défice 

de autocuidado apresentado de encontro à teoria dos sistemas de Orem (2001) e ao paralelismo com 

os enunciados descritivos bem-estar e  autocuidado e organização dos cuidados de ER, proposto pela 

OE(2018 b), nos PQCEER. É um processo que se repete ao longo do tempo, de reavaliação continua, 

por forma a promover os ajustes necessários na relação terapêutica, do ponto de vista vivencial, de 

ajuda e biomédico (Lopes, 2005).  

Deste modo inicia-se a relação terapêutica e prossegue-se para o processo de intervenção 

terapêutica, de acordo com a avaliação efetuada e dirigida à pessoa e família, mas considerativa de 

todo o contexto e envolvência destes com o sistema de saúde existente. Para a intervenção terapêutica 

são tidos em conta vários instrumentos: a gestão de sentimentos, na base da construção da relação 

(contemplando apoio psicológico à pessoa por expressão de sentimentos e promoção de 

confiança/segurança, através de estratégias de desmistificação, de propostas de soluções, de 

explicação de sintomatologia, de racionalização da situação, etc.), no fundo de encontro a enunciados 

como a satisfação da pessoa e família, promoção da saúde e readaptação funcional, propostos nos 

PQCEER (OE, 2018b);  a gestão de informação similarmente ao proposto por Orem (2001), que 

reconhece a relevância da educação enquanto auxilio à promoção do autocuidado, doseada e ajustada 

ás solicitações e capacidades das pessoas, e com especial afinidade com os enunciados da reeducação 

funcional  e promoção da saúde (OE, 2018 b). 

Todos estes instrumentos são dinâmicos ao longo do processo de prestação de cuidados e 

interrelacionam-se entre si, contribuindo para a construção da relação entre o enfermeiro e pessoa 

com necessidade de autocuidado terapêutico. Desta forma concretiza-se a segunda componente 

referida, desta teoria, «o processo da relação», indissociável da primeira componente «natureza da 

interação», pelo fato de se desenvolverem em simultâneo. O principio da relação coincide assim, 
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habitualmente com o processo de avaliação diagnóstica, o corpo da relação, com o processo de 

intervenção terapêutica, considerando o conhecimento e confiança mutua que se vão estabelecendo, 

para superar os défices de autocuidado encontrados e objetivando aprender a viver com a situação de 

doença com o máximo de bem estar (Lopes, 2005), de encontro a enunciados como bem-estar e 

autocuidado, readaptação e reeducação funcional, e reintegração social enquanto objetivos maiores  

da reabilitação (OE, 2018 b). Por último, o fim da relação, dificilmente definível em termos temporais, 

por subjetividades relacionadas com o prognostico da situação, mas reconhecido no final do 

tratamento ou morte da pessoa. Sendo inclusivamente reconhecida esta fase com dificuldades 

inerentes à relação, na sequência deste prognostico ser mau, que dita desde cedo o final da relação 

com um processo intermédio de gestão de agressividade, e final de luto (Lopes, 2005). 

Em suma, o EEER objetiva então que a pessoa com limitações fique em condição de se autocuidar 

ou pelo menos de determinar a sua vontade, para a melhoria da autonomia, avaliando sistematica-

mente a necessidade da sua intervenção, criando objetivos específicos, personalizados e dinâmicos, 

não se limitando às áreas motora ou sensorial alteradas, mas também à promoção da saúde e preven-

ção do risco (Fonseca, 2013; Ribeiro, Silva, Gois, Grilo & Reis, 2017). 

 

2.1.3 – Cuidador informal como parceiro nos cuidados  

 

As doenças cronicas tendencialmente arrastam-se no tempo, com agudizações, sem a retoma à 

situação inicial e com o acumular espectável de efeitos nefastos. Pelo que segundo Reis (2018), viver 

mais, não pode ser a todo o custo. Sob pena de graves repercussões ao nível emocional e físico, que 

conduzem à dependência e comprometimento no autocuidado, quer da pessoa, quer da família 

envolvida/Cl (Reis, 2018). 

Não obstante e a somar, o fato de cada vez mais, o processo de transição de saúde doença ser 

vivenciado, na sua grande parte, já no contexto domiciliário fruto das, cada vez mais, altas precoces. 

Assim, as pessoas com dificuldades em gerir o processo de doença e obter a sua autonomia em pleno, 

encontram-se frequentemente no seio familiar, sendo necessário não só intervir junto do individuo, 

bem como da sua família ou de outros elementos cuidadores (Reis, 2018). A relevância do papel do CI 

é indiscutível, tendo isso ficado bem patente na evidência científica encontrada, no que refere à pessoa 

com alterações do foro respiratórias, onde pela RSL efetuada se constatou transversalmente, o 

reconhecimento da importância da sua inclusão no processo de cuidados (Albà & Puig-Gros, 2017; 

Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; 

Yu et al., 2017). Atestando-o, o estudo de Albà e Puig-Gros (2017), constata que ao nível da variável, 
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adesão terapêutica, houve melhores resultados nas pessoas que iam acompanhadas às sessões de 

esclarecimento pelos cuidadores. Importa, pois, considerar o conceito de cuidador informal em todo 

este processo. Segundo Alves e Teixeira (2016): 

“Os cuidadores informais são pessoas que cuidam de outra, numa situação de doença crónica, 

deficiência e, ou dependência, parcial ou total, de forma transitória ou definitiva, ou noutra 
condição de fragilidade e necessidade de cuidado, realizando-se este fora do âmbito profissional, 
ou formal. O CI principal é, assim a pessoa, da rede social do próprio, não remunerada, com relação 
significativa (familiar, parceiro (a), amigo(a) e/ou vizinho(a)) que se assume como o principal 
responsável pela organização, assistência e/ou prestação de cuidados”. (s.p.) 

A família aquando de um processo de doença no seu seio, sofre inevitavelmente modificações, 

podendo haver a necessidade de reajustes de papeis, principalmente quando são envolvidos processos 

de dependência, deficiência e desvantagem, pelo que a ER tem de promover uma intervenção ajustada 

às necessidades  da pessoa e também da família onde está inserida, passando de um modelo de 

intervenção individual para o de unidade familiar, considerando a disfunção de papeis momentânea 

vivenciada (Martins, Martins & Martins, 2016).  

Considerando que o papel de CI, supera os cuidados instrumentais, assumindo valores e afetos, 

ensinando a autonomia e prevendo necessidades, requer por isso disponibilidade (Martins, Monteiro 

e Gonçalves, 2016).  Posto isto, o EEER perante o difícil processo de reorganização dos papeis 

familiares, deve considerar que nem todos, no seio familiar tem noção das suas capacidades para 

assumir este, ou mais um papel, sendo que muitas vezes é «eleito» não o mais competente para o 

assumir, mas o mais disponível, pelo que deve dar espaço e tempo á família para o discutir, perceber 

e deliberar (Farquhar et.al, 2016; Martins, Martins & Martins, 2016). Há ainda que considerar a cada 

vez mais, reduzida composição do agregado familiar, com dois ou três elementos, por norma todos 

com vida ativa exigente, não conducente com a disponibilidade requerida para cuidar a tempo inteiro 

(Martins, Martins & Martins, 2016).  

De encontro a isto é aprovado pela Assembleia da República em Portugal o estatuto de CI, a 6 de 

setembro de 2019 pela Lei n.º 100/2019, objetivando a regulamentação dos direitos e deveres do 

cuidador e da pessoa cuidada, estabelecendo medidas de apoio para os mesmos. 

Atendendo ao até aqui disposto, torna-se fácil entender que cuidar de uma pessoa em contexto 

domiciliário inerentemente requer atenção e cuidado também ao cuidador, em última instância, até 

para o ajudar a ser um cuidador competente e capaz (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2016; 

Farquhar et. al, 2017; Pereira, 2013), pelo que é importante a partilha de objetivos e acompanhamento 

e orientação das decisões do cuidador de forma empática, para promover a continuidade adequada 

dos cuidados e o autocuidado dos cuidadores (Petronilho & Machado, 2016).  Por Orem (2000), citada 
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por Reis (2018) “O autocuidado é perseguido na versão autónoma, mas também nas complementares 

ou supletivas.” (p.124). 

Expectando-se que um CI, seja capaz de assumir todos os cuidados da pessoa dependente, os 

autocuidados, o lazer, terapêutica, adaptando-se à condição de saúde da pessoa cuidada, dificilmente 

pode continuar a assumir e desempenhar as suas anteriores funções e papel, dentro do seio da família 

e sociedade, da mesma forma (Martins, Martins & Martins, 2016; Petronilho, 2007). Pelo que por 

Hanson (2005), para o processo de reconstrução e reabilitação da vida familiar, deve ser considerada 

a família perante as suas funções na sociedade e não só enquanto um sistema social, do mesmo modo 

o CI inserido na mesma.  

Considera-se, pois, a sobrecarga do cuidador como … “uma perturbação resultante do lidar com 

a dependência física e a incapacidade mental do indivíduo alvo da atenção e dos cuidados” (Ferreira 

et al., 2010, p. 14). Por Sequeira (2010) “… a sobrecarga está associada a uma deterioração da 

qualidade de vida do cuidador e a uma maior morbilidade, pelo que a sua caracterização é fundamental 

para uma prevenção efetiva.” (p.10). Assim, segundo Reis (2018) e Petronilho e Machado (2016), é 

necessário uma estratégia de intervenção que considere as necessidades dos cuidadores informais, 

trabalhar para o estabelecimento de uma rede de cuidadores que comtemple cumplicidade e 

cooperação, atendendo ao adequado «doseamento»  do envolvimento do cuidador , para que este 

não negligencie o próprio autocuidado e não fique demasiado sobrecarregado, como conclui um 

estudo levado a cabo por Borges et. al (2015), que evidenciou sobrecarga ou exaustão pelo exercício 

do papel de cuidador, resultantes em angustia e negligencia no autocuidado dos mesmos (Ivziku et. al, 

2017).  

Considerámos para a nossa intervenção os resultados de estudos como o de Petronilho (2007), e 

as fases de evolução no papel de CI de Hanson (2005), que aponta numa primeira fase no papel de CI 

a incapacidade de definição da situação, passando á insegurança de aceitação e reconhecimento no 

seio da família das suas capacidades para tal, uma vez que surge muitas vezes a constatação da falta 

de conhecimentos. Tudo isto culmina muitas vezes, segundo o autor, em confrontos e inevitável 

saturação do desempenho do papel. A necessidade de assumir o papel de CI surge muitas vezes de 

forma inesperada, pelo que o mesmo não apresenta formação para a sua nova função, demonstrando 

necessidade de aquisição de conhecimentos e de competências. Demonstra-o o estudo de Farquhar 

et. al (2017), que inferiu que para os cuidadores de pessoas com alterações respiratórias, os ganhos 

de conhecimento não os ajudariam apenas a apoiar melhor a pessoa cuidada, mas também ajudá-los-

iam a gerenciar as suas próprias frustrações, ansiedades e qualidade de vida, o que por sua vez 

benefeciaria a pessoa cuidada, corrobora-o outro estudo similar de Ivziku et. al (2017). 
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Surge então aqui, pelo EEER, o processo de ensino e promoção de capacidades6 do CI, como 

importante ferramenta a utilizar promotora do reajuste à situação vivenciada (Orem, 2001). O 

processo de ensino tem então duas componentes, uma centrada nas necessidades da pessoa cuidada 

e outra nas do cuidador, a quem se deve desde logo promover apoio psicológico, promovendo a 

exteriorização de medos, receios e sentimentos (Farquhar et. al, 2017; Martins, Martins & Martins, 

2016). Do mesmo modo deve intervir-se continuamente na família no sentido de perceber o ajuste e 

aceitação do CI e potenciar simultaneamente a ajuda ao mesmo, pela partilha de tarefas.  

Assim se é fundamental, na ótica da promoção de cuidados de qualidade à pessoa cuidada, a 

demonstração explicita, adequada e repetida, por parte do enfermeiro, de uma intervenção ou 

técnica, com treino dos comportamentos mais complexos, também o é para a díade cuidador/pessoa 

cuidada, o fracionamento deste treino e das atividades por objetivos alcançáveis, o reforço positivo e 

a promoção de feedback, ao longo do treino e não só no final (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 

2017; Petronilho, 2007). Ajuda-se assim a “reformular as crenças dos familiares cuidadores 

relativamente à incapacidade de execução da atividade proposta.” (Petronilho, 2007, p.65). Em suma 

promovendo segurança dos cuidados e perceção de autoeficácia, como tivemos oportunidade de pôr 

em prática (Wang et. al, 2020).  

Corrobora esta disposição, um estudo levado a cabo por Wang et al.,2011, citado em Petronilho 

e Machado (2016), que infere uma correlação positiva entre fatores como idade, crenças de saúde, 

conhecimentos sobre as doenças e autoeficácia e o comportamento de autocuidado de pessoas com 

DPOC. Bem como infere a existência de um efeito parcialmente negativo, do comportamento dos 

cuidadores, no comportamento de autocuidado das pessoas cuidadas. Sendo que, por sua vez, o 

tempo de exercício desse papel de cuidador, pode influenciar positivamente este mesmo 

comportamento.  Já Ivziku et al. (2018), num estudo com pessoas com DPOC, infere existir uma 

correlação direta entre os sintomas de ansiedade e depressão dos cuidadores, e resultados negativos 

na sua qualidade de vida mental, e na qualidade de vida «física» das pessoas de quem cuidam. O 

autocuidado torna-se assim um fenómeno complexo e multidimensional (Fonseca, 2013). 

Os cuidadores informais encarados enquanto parceiros dos enfermeiros no cuidar, parte 

integrante da equipa e enquanto aliviadores da sobrecarga do SNS, devem ser eles mesmos cuidados. 

Deve dirigir-se-lhe uma especial atenção no sentido de os informar e formar, promovendo-lhes a 

aquisição de competências, tornando-os mais seguros e consequentemente diminuindo a sua 

 
6 Segundo a OMS (2004), capacidade “descreve a aptidão de um indivíduo para executar uma tarefa ou uma acção. Este 

constructo visa indicar o nível máximo provável de funcionalidade que a pessoa pode atingir num dado domínio num dado 
momento.” (p.17) 
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sobrecarga física e psicológica (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2017; Ivziku et. al, 2018; 

Sequeira, 2010), aumentando a sua capacidade de cuidar. Da mesma forma deve fazer-se-lhes sentir 

que estão amparados, esclarecendo-os sobre instituições de apoio e recursos e direitos que lhes 

assistem (Rocha, 2019).   

 

2.1.4 – Intervenção do enfermeiro de reabilitação na promoção do autocuidado na pessoa com al-

terações respiratórias e seu cuidador em contexto domiciliário: Uma Revisão Scoping 

Enquadramento: considerando a problemática até aqui apresentada, bem como o 

enquadramento teórico visante da sistematização de conhecimento, de encontro ao projeto de 

intervenção profissional desenvolvido, surgiu cedo a necessidade de obter evidência científica recente 

através de uma RSL, enquanto forma de estabelecer relações entre conceitos, resultados e conclusões 

de diversos artigos (Fortin, 2009), para encontrar resposta à questão de partida «Quais as intervenções 

de ER promotoras do autocuidado, com relação à pessoa com alterações respiratórias e seu cuidador, 

em contexto domiciliário?». Apresentamos aqui o resumo da mesma, que aguarda publicação no 

Gerontechnology IV, Contributions to the IV International Workshop on Gerontechnology, IWoG 2021. 

Resumo: as doenças respiratórias representam um problema de saúde pública, uma importante causa 

de mortalidade e morbilidade, com elevados custos económicos, quer a nível global, quer no panorama 

nacional. Acarretam repercussões relevantes na funcionalidade, autonomia e qualidade de vida da 

pessoa, pelo comprometimento do seu bem-estar e autocuidado. É necessária uma prestação de 

cuidados individualizada, em particular, por parte do EEER, fomentada numa prática de excelência, 

promovendo intervenções que visão a capacitação funcional no autocuidado, prevenindo 

complicações. Torna-se fundamental a constatação de indicadores que possam traduzir, a excelência 

e qualidade destes cuidados, de encontro aos instrumentos de suporte ao exercício de ER, emanados 

pela OE. Objetivo: sistematizar intervenções de ER promotoras do autocuidado, na pessoa com 

alterações do foro respiratório e seu cuidador, em contexto domiciliário, que promovam ganhos em 

saúde e demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de ER. Metodologia:  realizada uma RSL, 

através da metodologia especifica de revisão Scoping, segundo o Joanna Briggs Instittute (JBI) (Peters 

et.al,2020), pela qual a questão integra a População (P), Conceito (C) e contexto (C).  Efetuada pesquisa 

na plataforma científica EBSCO host (MEDLINE Complete, CINAHL Complete e MedicLatina), sendo 

selecionados 7 artigos. Resultados: foram sistematizadas, dos estudos analisados, trinta intervenções 

de enfermagem promotoras do autocuidado, na pessoa com alterações respiratórias e seu cuidador, 

todas se relacionam com as variáveis sensíveis aos cuidados de ER propostas por Doran e Pringle 

(2011), que por vez, vão de encontro aos indicadores por categoria de enunciado descritivo dos 
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PQCEER, propostos pela OE (2015 a, 2018 c), como constatável na lista de intervenções nº1, 

complementada pelo quadro 1, apresentados de seguida.  

Intervenções promotoras do autocuidado identificadas/artigos de origem 
 
1-Inclusão do cuidador informal/família no processo de cuidados (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar 
et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
2-Identificar necessidades e expetativas da pessoa e/ou cuidador informal (individualização dos cuidados) (Farquhar et 
al., 2016; Farquhar et al.2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al,2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
3-Fornecer suporte psicossocial (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al,2020); 
4-Assistência á pessoa /cuidador informal, pelo desenvolvimento de habilidade praticas, gestão de stress e ansiedade 
(Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 
2017; Yu et al., 2017); 
5-Avaliação do nível de satisfação (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al,2020); 
6-Avaliação dos níveis de ansiedade (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017); 
7-Identificação de necessidades no âmbito da autogestão (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 
2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
8-Avaliação das funções fisiológicas e parâmetros vitais (Farquhar et al. 2016; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
9-Avaliação da função respiratória (Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
10-Promoção da funcionalidade da pessoa (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian 
et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
11-Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang 
et al., 2017; Yu et al., 2017); 
12-Educação para a saúde sobre a fisiopatologia, estratégias de autogestão, fatores de risco (sessação tabágica), gestão 
terapêutica, e estilo de vida (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et 
al., 2017); 
13- Educação sobre nutrição (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Yu et al., 2017); 
14-Aplicação de PRR e treino de músculos respiratórios (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017 
Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
15-Aplicação de planos de exercício de endurance e fortalecimento muscular (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 
2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
16-Desenvolvimento de planos de ação de tratamento de exacerbações e alívio da dispneia (Albà & Puig-Gros, 2017; 
Farquhar et al., 2016; Yang et al., 2017); 
17-Avaliação de progressos em capacidade física/tolerância à atividade (Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang 
et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
18- Educação para a saúde sobre estratégias farmacológicas e não farmacológicas de controlo e gestão de sintomas (Wang 
et.al,2020; 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017) 
19- Monitorização/assistência através de sistema de follow-up estruturado (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; 
Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017) 
20-Educação sobre o manuseamento de dispositivos terapêuticos (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian 
et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
21-Intervenção e referenciação multidisciplinar (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Yang et 
al., 2017; Yu et al., 2017;); 
22-Qualificação profissional, cuidados especializados (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; 
Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
23-Monitorização da taxa de recorrências ao serviço de urgência/reinternamentos (Albà & Puig-Gros, 2017; Wang et.al, 
2020; Yang et al., 2017;); 
24- Monitorização da taxa de mortalidade (Yang et al., 2017); 
25-Treino e educação sobre estratégias de gestão de energia (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et 
al., 2017); 
26-Avaliação dos progressos em capacidade física/tolerância à atividade com recurso a instrumentos de medida (Farquhar 
et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
27- Interação e partilha de experiências com outras pessoas (Farquhar et al., 2017); 
28-Utilização para o processo educacional de diferentes métodos e meios auxiliares (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et 
al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
29-Coleção de dados e exploração das necessidades dos profissionais de saúde (Fotokian et al., 2017); 
30-Comtemplado sistema de registos contínuos de enfermagem (Farquhar et al., 2016; Yu et al., 2017;) 

Lista nº 1: Intervenções promotoras do autocuidado identificadas/Artigos de origem 
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Categorias de enunciados descritivos (OE,2015 b) /Indica-
dores relacionados 

Variáveis de resultados sensíveis aos cuidados de ER 
(Doran & Pringle 2011) /Intervenções relacionadas 

Satisfação do cliente: promoção satisfação da pessoa e presta-
dor de cuidados com os cuidados de ER. 
Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Relação profissional/pessoa (1,2,7)  
- Satisfação da pessoa (1,2,4,5,7) 
- Apoio psicológico (1,2,3,4,6) 

Promoção da saúde: incremento de percentagem de pessoas a 
quem é aplicado plano e ou programa de reabilitação para ma-
ximizar as capacidades funcionais. 
Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Estado funcional (8,9,10,16,17) 
- Literacia em saúde (12,13,14,18) 
- Capacidade física (8,9,14,15,17) 
- Controlo de sintomas (14,15,16,17,18,19) 

Prevenção de complicações: promoção da identificação de ris-
cos de alteração da funcionalidade e das alterações determi-
nantes de limitações da atividade e incapacidades. Incremento 
da prescriçãoe implementação, com rigor técnico e científico, 
de intervenções mediante um plano estruturado. Incremento 
da referenciação para outros profissionais da equipa multidis-
ciplinar, de acordo com os seus mandatos sociais.  
 Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Literacia em saúde (12,13,14,20) 
- Controlo de sintomas (14,15,16,18,19) 
- Fatores protetores (1,4,12,13,16,18,19,20,21,22) 
- Apoio psicológico (1,2,4,6) 
- Segurança/ocorrências adversas (16,18,19,20,21,22, 
23,24) 
- Capacidade física (8,9,14,15,17) 

Bem-estar e autocuidado: capacitação no o autocuidado atra-
vés de incremento dos ganhos em conhecimento e capacidades 
sobre técnicas e dispositivos que promovem o autocuidado (an-
dar, arranjar-se, beber, comer, ir ao sanitário, vestuário, trans-
ferir-se) e reduzam o risco de alterações da funcionalidade. 
 Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Relação profissional/pessoa (1,2,7) 
- Capacitação para o autocuidado 
(1,4,7,12,13,14,17,18,25) 
- Literacia em saúde (12,13,14,18,25) 
- Apoio psicológico (1,2,4) 
- Capacidade física (8,9,14,15,17) 

Readaptação funcional: incremento da maximização das capa-
cidades funcionais da pessoa através de ganhos em conheci-
mento e capacidades sobre dispositivo auxiliar de ventilação, 
autocontrolo do padrão respiratório, técnica respiratória, téc-
nica de posicionamento, resolução de ventilação ineficaz, en-
volvimento da pessoa e cuidador informal no processo de cui-
dados. 
 Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Estado funcional (9,10,16,17,25) 

- Controlo de sintomas (14,15,16,17,18,25) 

- Segurança/ocorrências adversas (16,17,18,20,23) 

- Literacia em saúde (12,13,14,18,20) 

- Adesão terapêutica (1,12,1316,17,18,20,25) 

- Capacidade física (9,14,1517) 

Reeducação Funcional: incremento da identificação de neces-
sidades especificas no âmbito da funcionalidade, e de aspetos 
psicossociais que interferem nos processos adaptativos e na 
transição saúde/doença. Incremeto da implementação de es-
tratégias de reabilitação promotoras de maximização de capa-
cidades funcionais e adaptativas, através do aumento da pro-
moção de ganhos em conhecimentos e capacidades sobre téc-
nica respiratória, de tosse, expetorar ineficaz, limpeza das vias 
aéreas, técnicas de adaptação e conservação de energia, hábi-
tos de exercício, intolerância à atividade. Promoção da quali-
dade de vida, reintegração e participação na sociedade. 
Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Estado funcional (8,9,10,16,17,25) 

- Apoio psicológico (1,2,3,4) 

-Controlo de sintomas (14,15,16,17,18,25) 

- Capacitação para o autocuidado 

(1,2,3,4,7,10,12,13,14,15,16,17,18, 

20,25,27,28) 

- Adesão terapêutica 

(1,2,3,4,7,12,13,16,17,18,20,2527,28) 

- Literacia em saúde (12,13,14,18,25,28,27) 

- Capacidade física (8,9,14,15,17) 

- Qualidade de vida 

(1,3,4,710,11,12,13,14,15,16,17,18,20,25) 

Promoção da Inclusão Social: Incremento da otimização dos re-
cursos da pessoa, família e comunidade visando a inclusão. In-
cremento do envolvimento da pessoa e família nas estratégias 
promotoras de inclusão. 
Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Fatores protetores (1,3,4,12,20,21) 

- Relação profissional/pessoa (1,2,3,4,7) 

- Literacia em saúde (12) 

-Capacitação para o autocuidado (1,2,3,4,7,12) 

- Qualidade de vida (1,3,4,7,11,12) 

Organização dos cuidados de enfermagem de Reabilitação: 
Promoção de metodologias de organização promotoras da qua-
lidade. Incremento de de registos que incorporam os resultados 
sensíveis aos cuidados de ER. Incremento da proporção de cli-
entes com cuidados de ER.  
Artigos: Totalidade dos artigos. 

- Segurança/ocorrências adversas (21,22,23,24,29,30) 

- Utilização dos serviços de saúde (21,22,23,29,30) 

- Recursos humanos (21,22,29) 

Quadro 2 - Relação entre enunciados descritivos dos PQCEER/indicadores, variáveis de resultado e Intervenções 
identificadas nos diferentes estudos.  
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Conclusões: O EEER, promove o autocuidado na pessoa com alterações respiratórias e seu 

cuidador, através da sua prestação de cuidados com intervenções enquadradas nos PQCEER (2018 b). 

Constataram-se com a implementação das mesmas, resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, relacionados a indicadores positivos, com ganhos em saúde ao nível da maximização da 

funcionalidade, pelo incremento de capacidades, controlo de sintomas, prevenção de complicações e 

benefícios mesuráveis ao nível do bem-estar e qualidade de vida (Doran & Pringle, 2011). Ficou 

demonstrada a importância das intervenções e dos cuidados de ER, maioritariamente relacionadas 

com as componentes de um PRR, como o treino de exercícios respiratório e físico e a educação para a 

saúde, bem como com as inerentes à inclusão do CI no processo de cuidados. 

Ressalva-se a importância de estabelecer uma prática profissional de ER, sustentada no 

paralelismos entre os diferentes componentes do modelo de qualidade de Donabedian (2005), as 

variáveis envolvidas estudadas por Doran e Pringle (2011) e as premissas de qualidade, consideradas 

no core de indicadores da OE (2015 b), dada a sua interligação e o fato de concorrem em conjunto 

para a avaliação sistematizada do cuidado e para a produção de indicadores sensíveis aos cuidados de 

ER, promotores da melhoria continua da qualidade dos cuidados de saúde (OE, 2018 b). 

Palavras-chave: «Enfermagem de Reabilitação», «Intervenções de Enfermagem», 

«Autocuidado», «Cuidador», «Reabilitação Respiratória». 

 

2.2 - JUSTIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

Pela Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação (APER) (2010), a reabilitação têm um 

papel preponderante na comunidade, onde o enfermeiro nos CSP pode atuar, tendo em conta a reali-

dade de saúde social, representando este um dos diferentes «contextos da prática» referidos pela OE 

no regulamento das competências especificas do EEER (2018 b; 2019 a), onde o EEER atua, ao nível da 

promoção da saúde e prevenção de complicações, tratamento da doença e ao nível da promoção de 

processos de readaptação da pessoa e manutenção da sua funcionalidade e da sua capacidade de se 

autocuidar, visando a otimização da sua qualidade de vida, e de modo similar da sua família/CI, e co-

munidade (APER, 2010). 

Deste modo, subsequente ao decorrer da reforma nos CSP (MS, 2008), onde foram criadas as 

UCC, a OE (2014a), levou a cabo um estudo que constatou a relevância da intervenção e necessidade 

de reforço de enfermeiros especialistas na integração destas unidades, no sentido de permitir o de-

senvolvimento de projetos de capacitação de cuidadores, de promoção de autonomia da pessoa com 
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dependência, etc., por forma a ir de encontro ás diretrizes  de diversas entidades competentes na área 

da saúde, nomeadamente OMS, de obter mais saúde para todos ao longo do ciclo de vida. 

Considerando a existência de paralelismos entre os objetivos e missão, já referidos, das UCC, os 

conceitos basilares de reabilitação, enquanto um conjunto de medidas visantes do auxilio promotor 

da manutenção de uma funcionalidade ideal na interação com o ambiente de pessoas com deficiência 

(OMS, 2011), e as pretensas competências de EEER a serem desenvolvidas no âmbito do percurso aca-

démico efetuado afirmou-se a convicção por desenvolver a componente do estágio final dedicada ao 

projeto de intervenção, ao nível da comunidade especificamente na UCC, onde decorreu , na medida 

da pretensão de desenvolvimento específico dos conhecimentos e competências inerentes a este con-

texto de atuação, que não obstante vão de encontro, como anteriormente referido, aos instrumentos 

de suporte do exercício profissional de ER, nomeadamente, ao disposto no regulamento de compe-

tências especificas do EEER. Neste a OE prevê ainda a necessidade de intervenção e desenvolvimento 

de conhecimento do EEER em áreas emergentes, representando a promoção do autocuidado, consi-

derando a pessoa e família/CI (Petronilho & Machado, 2016), e a problemática da pessoa com doença 

crónica, nomeadamente com alterações do foro respiratório (OE, 2018a), em contexto domiciliário, 

áreas que se evidenciam como relevantes e emergentes, a julgar também pelos dados epidemiológicos 

já apresentados.   

O EEER pela OE (2019a), visa melhorar funções residuais, manter ou recuperar a independência e 

minimizar o impacto das incapacidades, nomeadamente ao nível das funções neurológicas, respirató-

rias, cardíacas, ortopédicas e outras deficiências e incapacidades. Para isso “…concebe, implementa e 

monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e po-

tenciais das pessoas” (p.13566). Desta forma a RFR ou RR (Cordeiro & Menoita, 2012;  DGS, 2009), 

representa uma das áreas de intervenção prementes, para a qual o EEER está capacitado, por um con-

junto de competências próprias da área de especialização, que lhes permite a intervenção e envolvi-

mento, concebendo e implantando programas de RFR e incorporando na sua praxis profissional um 

papel preventivo, de tratamento e reabilitação, promovendo as melhores práticas profissionais para 

controlar as doenças respiratórias que acarretam repercussões relevantes na autonomia e qualidade 

de vida da pessoa, quer em situação aguda, quer em situação crónica, em contexto comunitário/do-

miciliário (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2016; Gomes & Ferreira 2016; OE, 2018 a; Wang et. 

al, 2020; Yang et. al, 2017; Yu et. al, 2017). 

Os PRR são pela OE (2018a) e Spruit et. al (2013), fundamentais no cuidar de pessoas com 

doença respiratória, de encontro ao afirmado pelo Departamento de Qualidade na Saúde (DQS), da 

DGS (2019 a), pelo qual estes representam uma intervenção interdisciplinar, para a qual o EEER é 
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indispensável, sendo este facto reconhecido por esta entidade. Representa o mesmo, parte integrante 

da equipa multidisciplinar a intervir no âmbito dos CSP e da Comunidade, a nível institucional ou 

domiciliário, onde impera a necessidade de melhorar a equidade de acesso e oferta destes programas 

de encontro ás boas práticas clínicas, segundo sociedades científicas internacionais (Wang et. al, 

2020). Por Spruit et al. (2013) os PRR são essencialmente concebidos com o propósito de tratamento 

de pessoas com doença respiratória e sintomatologia associada, que se faz repercutir na qualidade de 

vida e capacidade de autocuidado, condicionando impacto físico, psicossocial e financeiro sobre a 

pessoa a família e a sociedade em geral (Hoeman, 2000; Wang et. al, 2020; Yu et. al, 2017).  De 

encontro a isto e para alcançar este objetivo deve o EEER ajudar as pessoas a apreenderem mais sobre 

a sua doença, quais as opções de tratamento e como lidar com ela (DGS, 2019 a; Sprurit et al., 2013). 

De salientar que, ainda pelo DQS da DGS (2019 a), é constatado que os PRR, apesar de 

demonstrarem maior evidência científica, a atestar os benefícios da sua aplicação a doentes com 

DPOC, devem transversalmente ser aplicados a pessoas com outras doenças respiratórias crónicas, 

sendo vasto o leque de entidades clínicas, para as quais, os mesmos podem trazer comprovados 

benefícios, por exemplo na melhoria dos sintomas provocados pelas alterações fisiopatológicas 

respiratórias, resultantes do desequilíbrio da ventilação/perfusão (Albà & Puig-Gros, 2020). 

A RR representa então uma intervenção terapêutica não farmacológica recomendada 

internacionalmente (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2016; Spruit et. al, 2013; Wang et. al, 

2020; Yang et. al, 2017; Yu et. al, 2017). Assente neste pressuposto e considerando também a 

relevância dos dados epidemiológicos já apresentados, que evidenciam a pertinência de intervenção 

nas consideradas, principais doenças do aparelho respiratório, entre elas a pneumonia (ONDR, 2018), 

optámos como estratégia de intervenção, por considerar a inclusão de pessoas com patologias 

respiratórias para alem da DPOC, nomeadamente com sequelas por pneumonia. 

De justificar ainda, que embora se tenha planeado o desenvolvimento do projeto de intervenção 

profissional especificamente com  pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores, 

considerando Yin (2003) na premissa de que os casos mais ricos serão os que são alvo de uma mais 

afincada intervenção do expert, considerando o carater de intervenção multidimensional do EEER, 

bem como a transversalidade do projeto de aprendizagem em relação às áreas de intervenção de ER 

e do conceito em causa, de promoção do autocuidado, e considerando ainda o propósito maior deste 

documento enquanto relatório de estágio, optou-se também por incluir no mesmo, estudos de caso 

relativos a pessoas alvo dos cuidados e intervenção do mestrando em ER, ao longo dos diferentes 

estágios, que ocorreram em contextos distintos. Sempre com pessoas com necessidades de cuidados 

de reabilitação funcional, como sendo reabilitação funcional motora em contexto clínico do foro 
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ortopédico e reabilitação funcional em contexto clínico do foro neurológico, por alterações na 

capacidade de autocuidado. Inserindo e reforçando assim a nossa atuação no plano global de cuidados, 

considerativo da continuidade dos mesmos até à comunidade. Aplicou-se na execução destes planos 

metodologia similar, sendo que o raciocínio e referencial teórico foi transversal desde o início. 

No estágio final em UCC em ambos os contextos de atuação, de encontro ao preconizado e por 

ter sido possível e pertinente, consideraram-se e incluíram-se os cuidadores informais, numa 

estratégia de intervenção considerativa das suas necessidades, trabalhando para o estabelecimento 

de cumplicidade e cooperação com os mesmos (Farquhar et. al, 2017; Petronilho e Machado, 2016; 

Reis, 2018; Wang et. al, 2020). Concorreu para tal, o fato destes estágios terem ocorrido em contexto 

comunitário, o que possibilitou o seu envolvimento, mesmo no atual contexto pandémico, o que não 

foi possível em contexto de internamento (impeditivo de contato adequado com familiares e/ou 

pessoa significativa). Sendo que, de qualquer modo os participantes em causa, em contexto hospitalar, 

não apresentavam e não necessitavam de cuidados por CI, não sendo pertinente e nem possível a sua 

inclusão. Como forma de justificar esta estratégia de inclusão do CI no processo de cuidados, 

remetemos para a leitura do subcapítulo 2.1.3, onde ficou fundamentada a relevância do seu papel, 

de modo geral e em particular junto da pessoa com alterações respiratórias.  

Deste modo, para o planeamento dos cuidados promotores do autocuidado às pessoas visadas 

neste estudo considerou-se, enquanto estratégia profissional de intervenção fundamentada, a teoria 

relacional de Lopes (2005), o modelo de autocuidado de Fonseca (2013), contemplativo do modelo de 

autocuidado de Orem (2001), do continuum da funcionalidade/incapacidade da CIF (OMS, 2004), das 

variáveis sensíveis aos cuidados de enfermagem de Doran e Pringle (2011) e dos pressupostos de 

qualidade de Donabedian (2005). Consideraram-se ainda os PQCEER (OE, 2018 b) e o core de 

indicadores por categoria de enunciado descritivo dos PQCEER da OE (2015 a).  

Importa referir que Donabedian (2005), desenvolve um quadro concetual, muito utilizado e 

assumido pela generalidade dos autores competentes na matéria e pelas entidades interessadas, para 

avaliar o impacto da estrutura organizacional e prática profissionais na qualidade dos cuidados de 

saúde. Apresenta como elementos chave e base da qualidade dos cuidados, a efetividade, eficiência, 

equidade, acessibilidade, segurança e adequabilidade. Considera os conceitos de estrutura, processo 

e resultado, relativos aos quais emergem indicadores. Para o autor a qualidade depende do 

desenvolvimento do conhecimento profissional e da sua aplicação na prática, para a qual o contexto 

deve ser adequado e promotor da mesma. Traduzindo-se na produção, por parte da enfermagem, de 

resultados de qualidade para o sistema de saúde. É, pois, um autor considerado por diversas entidades 

nacionais e internacionais, como sendo o MS em Portugal (através do Plano Nacional de Saúde), a OE 
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em particular, e a nível internacional o Institute of Medicine. Foi por isto, através do modelo de 

autocuidado de Fonseca (2013), um autor de referência para a nossa prática de cuidados e uma mais 

valia para nós, ao têrmo-lo considerado na nossa estratégia de intervenção profissional.  

A OE (2019 b), na consideração de que a a melhoria continua da qualidade integra as 

competências comuns do EE, criou, como forma de atingir elevado nível de qualidade e excelência do 

exercício profissional, referenciais que visam enquadrar e enaltecer a qualidade dos cuidados 

prestados, e evidenciar a necessidade de avaliar criticamente os resultados das práticas objetivando a 

sua melhoria, nomeadamente através do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

(REPE) (OE, 2015 c) e dos PQCEER (OE, 2018 b). Constam deste último documento oito categorias de 

enunciados descritivos, que englobam os diferentes aspetos do mandato social da profissão, duas são 

especificas da especialidade de ER, a reeducação funcional e a promoção da inclusão social, as quais 

se pretendeu desenvolver e promover ao longo dos estágios, não descurando as restantes, abordadas 

mais adiante. Por este motivo decidimos efetuar o plano de intervenção considerando estes 

enunciados descritivos, bem como os indicadores com eles relacionados (OE, 2015 a). De modo 

análogo norteamos a discussão dos resultados com base nos mesmos.  

Assim, considerando a questão de partida, já mencionada foi delineado um objetivo geral para a 

execução deste relatório, relacionado com o projeto de aprendizagem, de aquisição e 

desenvolvimento de competências enquanto Mestre, na área da especialidade de ER, transversal aos 

diferentes contextos de atuação e relacionado ainda com o projeto de intervenção delineado, no 

contexto escolhido de encontro a especificidades de âmbito profissional, e com a população alvo 

selecionada. Pretendemos assim: 

- Descrever as competências de EEER e Mestre desenvolvidas na capacitação para o autocuidado 

de pessoas com alteração da funcionalidade e seus cuidadores informais, nos diferentes contextos de 

atuação, em particular no de prestação de cuidados a pessoas com alterações respiratórias em con-

texto domiciliário.  

Por forma a orientar a intervenção prática e, consequentemente a obtenção de resultados, foi 

necessário delinear também objetivos específicos: 

-  Adquirir e desenvolver competências na prestação de cuidados especializados de ER; 

- Avaliar a funcionalidade geral das pessoas com necessidades especiais e défice no autocuidado 

nos diferentes contextos de atuação;  

- Promover a capacitação para o autocuidado, das pessoas com alteração da funcionalidade e seus 

cuidadores, nos diferentes contextos de atuação e em particular no de pessoas com alterações 

respiratórias em contexto domiciliário; 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

51 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

- Desenvolver um PRR, para incremento da funcionalidade geral, das pessoas com alteração 

respiratória em contexto domiciliário; 

-  Identificar os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de ER ao nível do autocuidado, nos par-

ticipantes. 

 

2.3 – METODOLOGIA 

 

Para a execução deste projeto, considerou-se no planeamento, descrição e análise dos casos a 

estratégia de intervenção já apontada, da teoria relacional de Lopes (2005), do modelo de autocuidado 

de Fonseca (2013), baseado na teoria de autocuidado de Orem (2001) e na CIF (OMS, 2004), bem como 

se consideraram os PQCEER (OE, 2018 b). Através deste referencial teórico sustentou-se o 

desenvolvimento de competências especificas do EEER, para a adequada conceção de planos de 

intervenção ajustados, individualizados e diferenciados que diligenciem capacidades de adaptação 

para o autocontrolo e autocuidado da pessoa que vivencia processos de saúde/doença e incapacidade, 

visando maximizar o seu potencial funcional e independência, para uma adequada reintegração e 

participação social (Farquhar et. al, 2016; Farquhar et. al, 2017; OE, 2019 a; Wang et. al, 2020).  

Este referencial teórico-conceptual e a aplicação da metodologia científica do processo de 

trabalho, proposta no REPE (OE, 2015 c), permitiu-nos efetuar a devida avaliação diagnóstica da 

pessoa, enquanto processo dinâmico e relacional (Lopes, 2005), sustentada em instrumentos como o 

ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), para avaliação da funcionalidade geral, e o défice de autocuidado em 

particular. Contemplando o dualismo relacional enfermeiro- doente, proposto por Lopes (2005), 

desenvolveu-se a relação terapêutica, com a devida individualização e particularização dos cuidados, 

considerando a perspetiva biomédica, as vivencias da pessoa, o meio sociocultural e o grupo a que a 

mesma pertence com quem, e para além das intervenções de enfermagem propriamente ditas, 

estabelece uma «interface» e partilha de sentimentos e informação influenciadora (Orem, 2001).  

Foi então possível estabelecer um plano estruturado de ER, considerando as necessidades no 

autocuidado, a capacidade funcional e de conhecimento da pessoa, o contexto familiar, de grupo e a 

inserção social da mesma, bem como as necessidades de aprendizagem do CI, a existir (Fonseca, 2013; 

Orem, 2001). Conduzindo isto ao estabelecimento de intervenções de enfermagem parcial e/ou 

totalmente compensatórias (Orem, 2001), devidamente avaliadas e monitorizadas, de encontro a 

indicadores que traduzem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação, como a 

capacitação, autonomia e qualidade de vida OE (2015 a; 2019 a). 
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Importa justificar também que na perseguição da estratégia de intervenção considerativa das 

necessidades dos cuidadores informais, aplicámos a escala da sobrecarga do cuidador de Zarit 

(Sequeira, 2010) e ainda, no entendimento da importância de identificação das necessidades de 

aprendizagem do CI (Farquhar et. al, 2017; Ivziku et. al, 2018), percebemos que seria pertinente a 

utilização de um instrumento que permitisse acompanhar e validar os ensinos e aprendizagens, junto 

do mesmo. Por forma a poder contribuir para a sua aquisição de conhecimentos e capacidades 

práticas, ou seja, capacitando-o, em consonância com a descrição de capacidade da OMS na CIF (2004), 

que aqui, no caso se reporta à capacidade de promoção da satisfação das necessidades da pessoa 

cuidada. Na ausência de uma escala validada que servisse os nosso interesses e necessidades, optamos 

pela utilização do questionário de Perceção de Necessidades de Aprendizagem do Cuidador Informal 

(PNACI), desenvolvido por Barbas (2020), no âmbito de um curso de mestrado em enfermagem. Este 

mesmo questionário encontra-se em processo de validação para conceção de uma escala em 

colaboração com o Comprehensive Health Research Centre (Barbas, 2020; Multidimensional Integrated 

Assessment Platform for Elderly [MIAPe] 2021).  

Deste modo, este projeto baseou-se na metodologia qualitativa proposta por Robert Yin (2003) 

para estudos de caso múltiplos, aos quais o autor reconhece elevado valor científico pelas variadas 

observações produzidas e sua respetiva análise detalhada, criando oportunidade de produção de 

conhecimento empírico, sobre alguns conceitos e princípios, resultantes do cruzamento e comparação 

dos dados obtidos nos diferentes casos selecionados.  Objetivou-se a exploração de um fenómeno 

social (individuo, grupo, família, comunidade ou organização), do mundo real, de encontro ao estudo 

de ciclos de vida e comportamentos de pequenos grupos, que o autor comtempla, fato verificado no 

nosso caso, dado o grupo populacional reduzido (Fortin, 2009).  

 Posto isto, na perspetiva metodológica comtemplou-se a problemática a ser estudada, traçando 

objetivos de trabalho, efetuou-se a colheita de dados relevantes, que foi de seguida efetivada com a 

inerente e necessária análise dos mesmos, com possibilidade de reflexão e conjeturas individuais. 

Procedeu-se ao desenvolvimento do plano de intervenção de ER, de acordo com os diagnósticos e 

planeamento dos cuidados efetuados. Por fim foram cruzados os dados dos resultados obtidos e 

analisados à luz do estado da arte, da fundamentação de relevo existente, efetuando ilações sobre os 

achados.  

Considerando Fortin (2009), tratar-se-á de um estudo de caso de caráter descritivo e exploratório, 

dado contemplar uma análise de um determinado fenómeno em estudo referente à pessoa. 

Objetivando esclarecer as relações entre o mesmo e os fatores determinantes, ou seja, as variáveis 

intervenientes. Procurar-se-á explicar as relações de causalidade entre a possível evolução do 
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fenómeno e uma intervenção, possibilitando estudar o efeito de uma mudança num individuo e 

formular hipóteses. Nomeadamente a relação de casualidade entre os possíveis ganhos ao nível da 

funcionalidade geral e autocuidado (Fonseca, 2013) e o desenvolvimento dos planos de intervenção 

de ER delineados. Para a execução do presente trabalho foi tido em linha de conta que segundo Fortin 

(2009), na investigação qualitativa os dados são simultaneamente colhidos, analisados e estudados. 

 

2.3.1 - População Alvo 

 

O método de amostragem utilizado para este estudo foi intencional, de acordo com Fortin (2009), 

através da seleção de indivíduos que apresentam características semelhantes dentro da população a 

ser estudada e de encontro aos critérios de seleção propostos para o estudo. No decorrer dos 

diferentes contextos de estágio, percecionamos a transversalidade, na população alvo dos cuidados, 

da presença de défice no autocuidado e de alterações diagnosticadas na funcionalidade geral (Lopes e 

Fonseca, 2013).  

Como já referido na justificação da estratégia de intervenção, optámos então por considerar 

alargar o nosso grupo de estudos de caso, a pessoas com alterações na funcionalidade induzidas por 

outras patologias, que não apenas, as do foro respiratório. No sentido de, enquanto mais valia, traduzir 

também ganhos sensíveis aos cuidados de ER, ao nível da funcionalidade geral e autocuidado, em áreas 

de atuação distintas. Não invalidou e não perdemos por este motivo, o foco nos resultados obtidos, 

especificamente, junto das pessoas com problemas respiratórios, mote do projeto de intervenção 

apresentado.  

Deste modo constituiu-se uma «amostra» não probabilística e de conveniência. Foram 

selecionadas 7 pessoas, alvo da prestação de cuidados de ER nos diferentes contextos, e respetivos 

cuidadores informais (4 cuidadores). Destas, especificamente 3 pessoas apresentavam alterações ao 

nível respiratório (2 pessoas com CI), 2 ao nível ortopédico e 2 ao nível neurológico (2 pessoas com CI), 

todas condicionantes de défice no autocuidado e alterações da funcionalidade geral. De referir desde 

logo, a interrupção da participação de uma das pessoas visadas com alterações subsequentes a 

problemas neurológicos (AVC) denominada de P7, numa fase ainda inicial de avaliação diagnóstica, 

por agravamento de quadro clínico, com necessidade de internamento hospitalar, que manteve até 

ao término do estágio. Embora sendo contabilizada para a respetiva caracterização sociodemográfica, 

não são apresentados os resultados referentes à mesma, nem incluídos para a discussão.  

O grupo de estudos de caso teve como critérios de inclusão: pessoas com 65 ou mais anos 

de idade, com défice no autocuidado e com alterações da funcionalidade geral diagnosticadas (através 
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dos instrumentos de colheita de dados propostos), que fossem alvo dos cuidados especializados de 

ER, no decorrer dos dois estágios integrantes do curso de mestrado em enfermagem, e que aceitassem 

mediante consentimento informado, participar no projeto. Especificamente, no referente ás pessoas 

com alterações do foro respiratório, respeitando ainda o previsto no fluxograma de decisão para 

realização da RR em contexto comunitário, da orientação da DGS (2019 a), sobre PRR nos CSP. Os 

critérios de inclusão foram definidos considerando as restrições do contexto pandémico vivenciado à 

data, impeditivo de uma maior criteriosidade, dadas as inerentes medidas de contenção social e de 

restrição de recursos humanos nas diferentes equipas de saúde, potencialmente impeditivas de 

constituição da amostra.  

 

2.3.2 - Instrumentos de Colheita de Dados 

 

Segundo o Regulamento dos PQCEER (OE,2018b), a elaboração de planos de intervenção e 

reabilitação, obedece a critérios que passam pela anamnese e correta avaliação neurológica e de 

funcionalidade, de modo a estabelecer os diagnósticos de enfermagem. A avaliação inicial, neste 

contexto deve, pois, envolver a pessoa e o CI (Lopes, 2005; Reis, 2018).  

Por Hoeman (2000, p.99) ‘’ Se “alguma coisa’’ não puder ser medida não pode ser controlada. (…) 

Os indicadores dos padrões têm de ser mesuráveis, ou então não se poderá afirmar que um dado caso 

está melhor, pior ou igual áquilo que se esperava’’. Do mesmo modo a autora afirma a importância 

destes instrumentos para a avaliação interdisciplinar e planeamento dos cuidados. Foi então dado 

enfase a instrumentos de recolha de dados, sob a forma de apresentação de escalas, diretamente 

relacionados com os focos de ER implicados e respetivos indicadores propostos pela OE (2015 a), 

concretamente de encontro aos enunciados descritivos dos PQCEER. Todos os instrumentos e escalas 

utilizados encontram-se traduzidos para português e são de acesso livre. Em relação à validação, ou se 

encontram validados para a população portuguesa ou a respetiva validação não se aplica.  

Concretizando, foi utilizado o instrumento ENCS (Lopes & Fonseca, 2013), contemplando a 

funcionalidade geral. O ENCS foi o principal instrumento utilizado, escolhido dado que, como já 

referido é baseado na CIF e é específico para os cuidados de enfermagem, objetivando a avaliação da 

funcionalidade em idosos através de indicadores sensíveis aos cuidados de ER em diversos contextos. 

É composto por 4 secções distintas, sendo que a 1ª identifica e caracteriza a condição sócio biográfica, 

a 2ª remete-se às funções do corpo, a 3ª às estruturas do corpo, a 4ª contempla as atividades de 

participação e fatores ambientais. As 3 últimas avaliam a funcionalidade. Relativamente ás 
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propriedades psicométricas, o ENCS apresentou segundo Fonseca et. al, 2019, uma excelente 

fiabilidade para os itens propostos. 

São comtemplados 31 itens para os quais a resposta é dada segundo uma escala tipo Likert com 

5 pontos, originando um score geral de funcionalidade (de 0% a 24%, não há problema; de 5% a 24%, 

problema ligeiro; de 25% a 40%, problema moderado; de 50% a 95%, problema grave; de 96% a 100%, 

problema completo). Estes itens, avaliam e dão resposta a cuidados e resultados em enfermagem. 

Permitem desde logo, mesurar a capacidade de aprendizagem e funções mentais, fundamentais para 

a conceção e adequabilidade de qualquer plano de reabilitação (Orem, 2001; Lopes & Fonseca, 2013).  

Os itens concorrem para quatro conceitos que se subdividem em vários códigos, e constituem o 

perfil funcional geral, sendo eles: Autocuidado -lavar-se, vestir-se, cuidar de partes do corpo, deslocar-

se utilizando algum tipo de equipamento, andar, realizar a rotina diária, manter a posição do corpo, 

mudar a posição básica do corpo, cuidados relacionados com os processos de excreção, utilização da 

mão e do braço, beber e comer; Aprendizagem e Funções Mentais -funções emocionais, funções de 

orientação, funções de atenção, funções de memória, funções de consciência e funções cognitivas de 

nível superior; Comunicação -falar, conversação, comunicar e receber mensagens orais, e 

relacionamentos familiares; Relação com os amigos e cuidadores -prestadores de cuidados pessoais e 

assistentes pessoais, profissionais de saúde e amigos (Lopes & Fonseca, 2013). 

O mMRC (OE,2016b), foi utilizado enquanto questionário para avaliação do grau de dispneia. 

Consiste num questionário curto de cinco questões, organizadas gradativamente de menor para maior 

grau de gravidade (de 0 a 5 respetivamente), que permite que a pessoa possa expressar a forma como 

a dispneia que sente afeta as suas AVD.  

A escala de Borg Modificada, foi utilizada na versão para avaliação da dispneia e na versão para 

avaliação da sensação subjetiva de esforço (OE, 2016b), indo de encontro ao foco e respetivos 

indicadores da intolerância à atividade, enquadrados no enunciado descritivo reeducação funcional 

(OE, 2015 a) e de encontro ao cumprimento das diretrizes emanadas pela DGS (2019 a), para os PRR 

nos CSP. O que se revelou no contexto, de extrema importância, possibilitando avaliar em tempo real 

o grau de dispneia e esforço percebidos num determinado momento ou tarefa, determinando limites 

seguros para o treino/atividades. Para a avaliação da dispneia, os pontos traduzem gradativamente a 

descrição de sensação de dispneia, de (0) até (10), em que (0) corresponde a «nenhuma falta de ar» e 

(10) corresponde a «falta de ar máxima». Para a avaliação da sensação subjetiva de esforço, a 

pontuação traduz gradativamente, a intensidade da sensação de esforço (a cada número é associada 

uma descrição sobre a intensidade percebida). (0-6) corresponde a «sem esforço» e (20) corresponde 

a «esforço máximo» (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2016b). 
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Recorreu-se ao teste de marcha dos 6 minutos [TM6m] (OE, 2016b), quando reunidas as 

condições de exequibilidade para utilização do mesmo (Wang et. al, 2020). Este teste permitiu em 

algumas situações, segundo a orientação da DGS (2019 a) relativa aos PRR nos CSP, efetuar a triagem 

dos participantes, que reúnem consenso nas indicações de aplicação de PRR em contexto 

comunitário/domiciliário, pela avaliação da intolerância à atividade. Esclarecendo, o TM6m permitirá 

uma avaliação mais objetiva de sintomas (dispneia e fadiga), caso assim se justifique e da capacidade 

funcional para o exercício. Permite avaliar o esforço submáximo, fornecendo indicações sobre a 

capacidade de realização de AVD. Consiste num teste a executar num corredor, ou similar, plano com 

cerca de 30 metros de comprimento e pelo menos 1.5metros de largura. Incentiva-se a pessoa a andar 

o mais rápido, que lhe seja possível (com frases padronizadas) e informando-a do tempo decorrido, de 

minuto a minuto, até ao término dos 6 minutos. Consideramos pela OE (2016b, p.56) “Para o cálculo 

da distância prevista pode utilizar-se a fórmula [(7,57 x Altura cm) – (5,02 x idade) – (1,76 x peso kg) – 

309m] ...”. 

O Teste de sentar e levantar em 1 minuto, foi utilizado em alternativa à impossibilidade de 

execução do TM6m. Mesura a força dos membros inferiores pelo número de agachamentos que a 

pessoa consegue realizar num minuto, relaciona-se também com a capacidade para realizar as AVD. O 

número de agachamentos corresponde a percentis que variam entre 25 % a 75%, de acordo com o 

género, idade. É um teste capaz de traduzir a melhoria da capacidade física, sendo que a diferença 

mínima, clinicamente significativa de benefício físico após um PRR, é de 3 agachamentos (DGS, 2019a). 

A Escala de Equilíbrio de Berg foi utilizada objetivando a avaliação do equilíbrio funcional, estático 

e dinâmico, predizendo simultaneamente o risco de queda (OE,2016). Consta da avaliação de 14 

tarefas funcionais, classificadas consoante a habilidade para as executar em tempo e de forma 

independente. Classificadas por uma escala ordinal com pontuação de 0 a 4 em crescendo de acordo 

com a função do desempenho da pessoa. O score total é de 56 pontos, quanto maior for o score, 

menor é o risco de queda e maior o equilíbrio. Ainda relacionada com o risco de queda utilizamos 

também, em contexto de internamento, a escala de Morse cuja pontuação varia entre 0 e 125. O risco 

aumenta gradualmente consoante a pontuação (sem risco 0 ≤ 24 pontos; baixo risco ≥ 25 e ≤ 50 pontos; 

alto risco ≥50) (DGS, 2019 b). 

Para avaliação da força muscular utilizámos a Escala de Lower. A avaliação da força muscular é 

efetuada em todos os movimentos dos vários segmentos corporais, do distal para o proximal. É 

utilizada a força e resistência do profissional, a qual a pessoa tenta vencer. A classificação é feita em 

fração de (0) a (5): 0/5 (sem contração muscular, nem movimento), 1/5 (contração percetível, mas 

ausência de movimento), 2/5 (existe movimento, mas não vence a gravidade), 3/5 (vence a gravidade, 
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mas não vence a resistência), 4/5 (vence resistência e gravidade moderadas) e 5/5 (movimento normal 

contra gravidade e resistência) (Menoita et. al, 2012). 

Com relação ao foco espasticidade, foi utilizada a escala de Ashworth modificada. Consiste na 

avaliação do tónus muscular/espasticidade em todos os planos de movimento e nos vários segmentos 

corporais, bilateralmente, do distal para o proximal. É efetuada, pelo profissional, mobilização passiva 

da extremidade, e avalia-se o momento em que surge resistência ao movimento. A classificação ordinal 

é efetuada de (0) a (4), em que: (0) ausência de tónus muscular; (1) leve aumento do tónus; (1+) leve 

aumento do tónus com tensão abrupta, seguida de resistência mínima; (2) aumento do tónus com 

amplitude, (3) movimentos passivos dificultados pelo aumento considerável do tónus muscular; (4) 

parte afetada com rigidez à flexão e extensão (Menoita et. al, 2012; OE, 2016 b). 

Relativamente ao foco défice sensorial, a avaliação da dor é de importância vital. Deve sempre 

ser avaliada na sua intensidade por escala validada para o contexto Português (DGS, 2011 a). Foi 

utilizada a Escala Numérica da Dor [EN]. Consiste numa régua dividida em onze partes iguais, 

numeradas de (0) a (10). Esta é apresentada à pessoa, que faz a equivalência entre a intensidade da 

sua dor e a classificação numérica (DGS, 2011 a).  

Para avaliação do risco de desenvolvimento de úlcera de pressão nos diferentes contextos, foi 

utilizada a Escala de Braden que estratifica o risco em baixo (≤16) e alto (≥22), após resposta a 6 itens, 

com uma escala tipo Likert com pontuação variável entre 1 e 4 pontos DGS (2011 b).  

Especificamente para o cuidador foi utilizada a ESC de Zarit (Sequeira, 2010). Esta escala, 

possibilitará mesurar a sobrecarga objetiva na saúde física e mental, no quotidiano e vida doméstica, 

familiar e social do cuidador e a sobrecarga subjetiva, enquanto perceção pessoal do cuidador sobre 

as consequências do cuidar inclusive na sua relação com a pessoa cuidada, no sentido de identificar os 

fatores e necessidades múltiplas, que levam à exaustão do cuidador, como sobrecarga emocional, 

física, social, espiritual e financeira, possibilitando gerar respostas em conformidade com as 

necessidades detetadas (Sequeira, 2010). Apresenta um construto multidimensional de quatro fatores 

(impacto da prestação de cuidados; relação interpessoal; expectativas com o cuidar e perceção de 

autoeficácia). É composta por 22 itens (afirmações), para os quais as respostas são dadas de forma 

qualitativa/quantitativa, segundo uma escala tipo Likert de 1 a 5, da seguinte forma: nunca (1); quase 

nunca (2); às vezes (3); muitas vezes (4) e quase sempre (5). Apresenta um score global entre 22-110, 

quanto maior o score maior perceção de sobrecarga (<46 sem sobrecarga; 46 -56 sobrecarga ligeira; 

>56 sobrecarga intensa). Trata-se de uma escala com uma boa consistência interna (Sequeira, 2010).  

Tal como mencionado anteriormente na descrição da metodologia adotada para avaliação das 

necessidades de aprendizagem do CI, foi utilizada um questionário de preenchimento pelo enfermeiro, 
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consoante a sua perceção de necessidades de aprendizagem, por parte do CI. Este encontra-se em 

processo de validação para constituição de uma escala, a escala de PNACI (Barbas, 2020; MIAPe, 2021). 

Desta constam 15 itens, aos quais a resposta é dada segundo uma escala tipo Likert com 5 pontos, 

originando um score geral de necessidades de aprendizagem (de 0% a 24%, não há problema; de 5% a 

24%, problema ligeiro; de 25% a 49%, problema moderado; de 50% a 95%, problema grave; de 96% a 

100%, problema completo). O nível de conhecimentos e competências práticas, permissivas da 

satisfação das necessidades da pessoa cuidada é inversamente proporcional ao score alcançado 

(Barbas, 2020). 

Em suma, a utilização destes instrumentos de medida e monitorização validados, uniformizados 

e acreditados (exceto o questionário de PNACI), atribuem validade e visibilidade, enquanto evidência 

científica, aos resultados dos cuidados especializados prestados, precisam a situação á partida, 

permitindo traçar objetivos e prescrever programas de intervenção, bem como a documentação dos 

mesmos, a sua possível continuação e mensuração. Tornaram assim possível o desenvolvimento do 

projeto de intervenção apresentado, produzindo resultados mesuráveis, contribuindo para a 

investigação, enquanto boa prática (OE,2018b; Reis, 2018).  

 

2.3.3 – Considerações Éticas 

 

Quando a investigação envolve seres humanos, como no domínio da saúde, devem desde fase 

muito precoce ser tidas em conta várias considerações éticas (Fortin, 2009). Sendo a mesma conduzida 

pelo respeito pelas pessoas e seus direitos, de encontro ao REPE, no número 1 do seu artigo 8º, em 

que se afirma, “os enfermeiros deverão adotar uma conduta responsável e ética e atuar no respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.” (2015 c, p.101). Não obstante 

preconiza-se também no REPE, artigo 9º, que “os enfermeiros, concebem, realizam, promovem e 

participam em trabalhos de investigação” (p.103), objetivando o progresso dos cuidados de saúde e 

da enfermagem. Posto isto, teve este relatório como princípio norteador, a contribuição para este 

mesmo progresso. Não obstante, foram tidos em conta e assegurados os princípios éticos 

fundamentais para a investigação em enfermagem, nestes moldes: a confidencialidade, a veracidade, 

a não maleficência, a fidelidade, a justiça e a beneficência (Nunes, 2013).  

Segundo Nunes (2004, p.5), “a função da Ética de Enfermagem é guiar a atividade do enfermeiro 

a favor do bem presumido do outro, sabendo que as decisões de Enfermagem afetam 

significativamente a vida das pessoas, tanto hoje como para o amanhã”. Assim considerando que os 

princípios éticos para a investigação, atuação e intervenção do enfermeiro estão consagrados no 
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estatuto da OE e respetivo código deontológico do enfermeiro (OE, 2015 c), foi na consideração dos 

mesmos que se regeu a nossa atuação e prestação de cuidados. De referir que o projeto de 

intervenção, foi submetido à comissão de ética da ULS, para aprovação, de encontro ao estabelecido 

para as comissões de ética pela Declaração de Helsínquia (World Medical Association, 2021). 

Assegurou-se, atendendo ás características do estudo de caso, envolvendo pessoas sujeitas à 

prestação de cuidados do EEER, o total anonimato dos participantes, por respeito à dignidade, 

privacidade e confidencialidade, através da codificação de quaisquer menções aos dados sobre os 

mesmos, que de algum modo os pudessem identificar, e que apenas foram do nosso conhecimento e 

do participante, de encontro ao artigo 106º do estatuto da OE (2015 c), que regulamenta o dever do 

sigilo profissional.  Finda a concretização deste projeto de intervenção e a apresentação do relatório 

de estágio, as fontes de obtenção de dados serão destruídas, como forma de o assegurar.  

Visando o princípio da beneficência, e da não maleficência, deve o enfermeiro efetuar tudo o que 

está ao seu alcance para a prestação de cuidados de qualidade, devendo por isso perseguir a defesa 

dos direitos da pessoa, procurando prestar cuidados que visem sempre benefício para a mesma, neste 

caso e entre outros, não indo contra a sua vontade perante a execução de determinado ato, na procura 

permanente da excelência no exercício profissional, como nos elucida a OE através dos enunciados 

descritivos para a qualidade. Assim como elucida, “o consentimento é o “último” passo, depois da 

informação e validação da mensagem…” OE (2015 a, p.113). 

De encontro a isto, no sentido do consentimento informado, livre e esclarecido, aquando da 

implantação do processo de cuidados e para a participação no referido estudo de caso,  foi o mesmo 

dado a conhecer aos participantes e respetivos cuidadores informais, no caso de os existir, de modo 

adequado  e adaptado ao seu nível de compreensão, garantindo-lhes o consentimento esclarecido e o 

direito a desistir em qualquer etapa do processo, caso surgissem alterações que pudessem de algum 

modo induzir o desinteresse de participação, sem que daí lhe resulte algum prejuízo, pena ou sanção. 

Foi então fornecido documento próprio «Consentimento informado, esclarecido e livre» (apresentado 

á comissão de ética) que os participantes assinaram ao concordarem participar no estudo de casos, de 

encontro ao projeto de intervenção, que concorreu para a elaboração do presente relatório final de 

mestrado. 

Ainda, considerando princípios como a verdade e honestidade intelectual e inerentes questões 

éticas, garantimos na execução deste relatório, a salvaguarda dos direitos de autor, pelas regras da 

coautoria, através da citação e referenciação de autores (Nunes, 2013). 
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2.3.4 – Plano de Intervenção  

 

O EEER, ao conceber um plano de intervenção, objetiva primordialmente a “… promoção da saúde, 

prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação maximizando o potencial da pessoa 

…” (OE, 2019a p. 13565).  Este plano, sustentado pelos problemas reais e potenciais das pessoas, 

integra as diferentes intervenções influenciadoras de determinados fenómenos, que contribuem em 

última instância para o desenvolvimento de indicadores sensíveis aos cuidados de ER, que permitam 

demonstrar resultados impotáveis aos mesmos e ao exercício desta profissão (Fonseca et al., 2019; 

OE, 2015 a). 

Não obstante, de referir que algumas das intervenções apresentadas, não se relacionam 

diretamente ou em absoluto, com os focos e indicadores já definidos e propostos pela OE (2015a, 

2015b).  Mas sim, numa dimensão maior, com a categoria de enunciados descritivos dos PQCEER que 

as orientam, com que se relacionam, e para a qual concorrem, estas mesmas intervenções (OE, 2018b). 

Considerando a salvaguarda da OE (2015b), referente ao fato da identificação diagnóstica de ER, não 

se limitar aos focos já apresentados, sendo que o EEER na sua prestação de cuidados poderá recorrer 

a diferentes intervenções que considere contributivas para os resultados sensíveis aos cuidados de ER. 

Corroborando o carater evolutivo e de permanente construção do core de indicadores dos cuidados 

de ER e incorporando assim nos cuidados prestados, as orientações de boas práticas propostas pela 

OE (OE,2007; OE,2015b). 

No que respeita á área especifica do projeto de intervenção, para o planeamento dos cuidados 

para a pessoa com alterações respiratórias e seu CI, em contexto domiciliário, comtemplaram-se entre 

outras, as intervenções de ER sistematizadas durante a RSL, ao encontro de uma prática baseada na 

evidência. Assim, perante as premissas do modelo de autocuidado de Fonseca (2013), bem como a 

teoria de médio alcance de Lopes (2005), foram adequadas e particularizadas as intervenções 

doravante apresentadas, a cada uma das pessoas participantes, considerando os diferentes domínios 

envolvidos na capacidade de as mesmas desenvolverem comportamentos de autocuidado como o 

domínio cognitivo, físico, emocional/psicossocial e comportamental (Orem, 2001). Considerando ainda 

os diferentes requisitos de autocuidado, em relação aos quais estes domínios estão definidos, 

nomeadamente: universais, de desenvolvimento e de desvios de saúde apresentados (Orem, 2001). 

Posto isto, efetuaram-se os diagnósticos e estabeleceram-se objetivos individualizados, de 

encontro às solicitações por parte das pessoas com necessidades de assistência, a quem foram 

prescritas as intervenções e prestados os cuidados necessários e adequados, integrando-os na vida 

diária das mesmas (Lopes e Fonseca, 2013; Petronilho e Machado, 2016). 
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Foram elaborados os planos de intervenção de ER de acordo com os três contextos de atuação, 

ortopédico, respiratório e neurológico, que de seguida se apresentam nas listas de intervenções nº2, 

nº3 e nº4, respetivamente (adaptados às limitações funcionais encontradas). Complementa-se cada 

lista, com um quadro apresentado em apêndice (Apêndice I, II e III, respetivamente), expositivo dos 

objetivos e resultados esperados com estas intervenções, que foram agrupadas, tal como na RSL 

efetuada, considerando o construto de indicadores por categoria de enunciados descritivos proposto 

pela OE (2015 a), para que podem concorrer, bem como considerando o paralelismo encontrado entre 

o mesmo e as variáveis de resultado sensíveis aos cuidados de enfermagem, segundo Doran e Pringle 

(2011), suscetíveis ao impacto causado por estas mesmas intervenções de ER, e por isso mesmo 

tradutoras de ganhos em saúde imputáveis aos cuidados de ER. 

 

2.3.4.1 - Plano de intervenção de reabilitação funcional em contexto clínico do foro ortopédico  

 

No caso específico, do estágio de ER, no serviço de internamento de ortopedia, desenvolveu-se 

um programa de intervenção direcionado á pessoa com osteoartrose do joelho, submetida a ATJ, 

comum nos dois casos apresentados. O programa de intervenção delineado, comtempla a intervenção 

do EEER no período pré e pós-operatório, no sentido de melhorar a funcionalidade e capacidade de 

autocuidado, afetadas após a intervenção cirúrgica. Dado que a cirurgia representando, por vezes, a 

opção mais viável para melhorar a funcionalidade de modo geral, aliviar a dor e promover qualidade 

de vida, apresenta também consequências a curto e médio prazo, inerentes ao desvio da saúde (Orem, 

2001) como incapacidade da execução satisfatória dos autocuidados (Sousa & Carvalho, 2016). 

Deste modo, na prestação de cuidados no decorrer do internamento da pessoa com alterações da 

funcionalidade causadas por patologia musculo esquelética, especificamente por osteoartrose no 

joelho (Lucas & Monjardino, 2010), com necessidade de tratamento cirúrgico como estratégia viável 

para o alívio da dor, melhoria da funcionalidade e consequente aumento da qualidade de vida (Cunha, 

2008; Umpierres, et al., 2014), foi por nós considerado que o EEER têm como função ensinar, instruir 

e treinar (Orem, 2001), exercícios de reeducação respiratória, reforço muscular, amplitude articular, 

equilíbrio, propriocepção e marcha, através da realização de planos individualizados de reabilitação 

funcional, tendo em conta variáveis como a idade e a condição física prévia da pessoa, tal como o que 

de seguida se apresenta (Carneiro, Alves & Mercadante, 2013; Sousa & Carvalho, 2016).  

Contudo a função do EEER a nível hospitalar, no serviço de ortopedia, decorre durante todo o 

processo de internamento, desde a consulta pré-anestésica (a existir e sempre que possível) até à 
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preparação para a alta, por isso mesmo, foi  assegurada a continuidade de cuidados na comunidade, 

por exemplo através da passagem de informação sobre o programa de reabilitação  efetuado (sempre 

que possível, pela presença de EEER na comunidade) objetivos alcançados e por alcançar, sobre regime 

medicamentoso e necessidade de tratamentos como cuidados à ferida cirúrgica, crioterapia, 

administração de heparina de baixo peso molecular subcutânea. 

Neste sentido foram desenvolvidas junto destas pessoas, durante a prestação de cuidados neste 

estágio, as intervenções da lista de seguida apresentada (Lista n.º 2), com os respetivos objetivos, 

apresentados em apêndice (Apendice I). 

 

PRÉ-OPERATÓRIO 

1. Proporcionar ambiente calmo, tranquilo e acolhedor e minimizar impacto negativo provocado pela mudança 
de ambiente (Hoeman, 2011; OE, 2018b); 

2. Proceder à anamnese com caracterização sociodemográfica e história da doença atual com recurso a consulta 
de processo clínico informatizado (ex. consulta de meios complementares de diagnóstico) e entrevista, esta-
belecendo concomitantemente relação empática (Lopes, 2005; OE, 2018b); 

3. Efetuar processo de avaliação diagnóstica através de exame objetivo e subjetivo com avaliação de parâmetros 
vitais e funções fisiológicas, entrevista, recurso a escalas e instrumentos de medida: goniómetria, escala de 
força de Lower, escala numérica de dor, escala de risco de queda de Morse, escala de risco de úlcera por 
pressão de Braden (OE, 2016; OE, 2019); 

4. Avaliar risco de alterações da funcionalidade, bem como capacidade funcional da pessoa para o autocuidado 
e realização das AVD, avaliar funções motora, sensorial e cognitiva, através do instrumento ENCS (Lopes & 
Fonseca, 2013); 

5. Identificar as necessidades de intervenção especializada no domínio da enfermagem de reabilitação de en-
contro às expetativas da pessoa (OE, 2018b); 

6. Proceder ao registo adequado da informação recolhida em sistema informatizado de registos (SCliníco), ela-
borar notas de campo e documentos de registo (Yin, 2003); 

7. Efetuar programa de educação pré-operatório: ensinos sobre o que é a ATJ (fisiopatologia), procedimentos 
pré-operatórios necessários (higienização corporal com antissético apropriado, tricotomia, jejum, medicação, 
avaliação de sinais vitais, etc.), previsão de tempo de internamento e de recuperação/reabilitação, percurso 
pós cirúrgico (unidade cuidados pós-anestésicos, unidade de cuidados especiais, enfermaria) (Sousa & Carva-
lho, 2016); 

8. Ensinar, instruir e treinar exercícios de reeducação respiratória: dissociação dos tempos respiratórios, respi-
ração diafragmática, tosse dirigida e assistida, técnicas e posições de descanso e relaxamento, reeducação 
costal global e seletiva (Sousa & Carvalho, 2016); 

9. Ensinar, instruir e treinar  exercícios de reeducação funcional motora: Exercícios isométricos, para fortaleci-
mento de glúteos, quadricípites (em decúbito dorsal, extensão da região politeia contra o colchão, ou um 
pequeno rolo colocado sob esta região), tricípites braquiais e abdominais; exercícios isotónicos com mobiliza-
ções ativas livres/assistidas/resistidas dos membros superiores e membro inferior são e mobilizações ativas 
assistidas /resistidas do membro a intervencionar de acordo com tolerância apresentada (flexão e extensão 
da articulação coxofemoral e joelho, adução e abdução da articulação coxofemoral até á linha média, dorsi-
flexão e flexão plantar da articulação tibiotársica) (Borges 2015, Sousa & Carvalho, 2016); 

10. Ensinar, instruir e treinar exercícios terapêuticos: ponte, rolamento, carga nos cotovelos, utilização de mem-
bros superiores para uso de trapézio para elevação da cintura pélvica e tronco (Menoita et al.,2012; Sousa & 
Carvalho, 2016) 

11. Ensinar sobre o 1º levante e condições de segurança (esperar pelo enfermeiro, membro intervencionado em 
extensão, avaliação de sinais vitais, colocação de meia de contenção no membro contralateral, levante pro-
gressivo, uso de auxiliar de marcha) (Sousa & Carvalho, 2016); 

12. Ensinar, instruir e treinar a utilização de auxiliares de marcha em superfícies planas e escadas (Borges 2015, 
Sousa & Carvalho, 2016); 

13. Instruir e treinar a transferência (leito, cadeira, sanitário), a transposição de obstáculos e mudança de direção 
(O.E, 2013; Borges, 2015); 
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14. Ensinar sobre importância e técnica de crioterapia durante 20 min. cada 2 h (Borges 2015, Sousa & Carvalho, 
2016); 

15. Avaliar potencial de reconstrução de autonomia (OE, 2019 a); 
16. Avaliar, instruir e treinar sobre adaptação do domicílio para facilitação de autocuidado, bem como existência 

e necessidade de produtos de apoio, incentivar e treinar autocuidado como levantar-se (membro intervenci-
onado em extensão), mover-se (medidas a adotar para entrar e sair do carro, apanhar objetos do chão, treino 
de marcha com canadianas a 3 tempos) arranjar-se (existência de produtos de apoio), lavar-se (esponja de 
cabo comprido, usar se possível base de chuveiro, tomar banho sentado com cadeira de banho, entrar pri-
meiro com o membro são e sair com o intervencionado em extensão), vestir-se ( existência de produtos de 
apoio como calçadeira de cabo comprido) e uso do sanitário (barra de apoio, alteador de sanita, barra de 
transferência) (Borges 2015; Sousa & Carvalho, 2016; Vigia, Ferreira & Sousa, 2016);  

PÓS-OPERATÓRIO 

17. Instruir e incentivar a manter no leito exercícios de reeducação funcional respiratória e motora iniciados no 
pré-operatório (Sousa & Carvalho, 2016); 

18. Reforçar ensinos efetuados no pré-operatório; 
19. Promover o controlo da dor (proporcionar ambiente calmo, avaliar dor com EN de dor, incentivar crioterapia, 

administrar terapêutica antiálgica prescrita em SOS, monitorizar correto funcionamento do sistema de tera-
pêutica analgésica instituído, como por exemplo cateter epidural, valorizar a dor manifestada pela pessoa);   

20. Monitorizar risco de úlcera por pressão, através de dispositivo de avaliação (Escala de Braden), diariamente e 
proceder em conformidade ao risco (alívio de zonas de pressão através de almofadas, assegurar adequada 
hidratação e nutrição, manter exercícios isométricos e isotónicos instituídos, aplicar solução hidratante na 
pele) (DGS, 2011 a); 

21. Instruir e promover treino com exercícios de mobilização passiva do joelho intervencionado com tala dinâmica 
(artromotor), de acordo com prescrição médica (ao existir), caso contrário, iniciar com 30º nas primeiras 24h 
(ainda com drenos), ou início às 48h com 60º até aos 90º, de acordo com tolerância da pessoa (Sousa & Car-
valho, 2016); 

22. Efetuar 1º levante (e seguintes) da cama, conforme prescrição ou ao final de 24h, em condições de segurança, 
após remoção de cateter epidural e dreno (avaliar tensão arterial e frequência cardíaca, colocar meia de con-
tenção no membro são, usar dispositivo trapézio para elevar a pélvis e tronco, progredir até à beira da cama, 
posicionar-se em decúbito lateral, realizar carga no cotovelo e posicionar pernas para fora da cama, perma-
necer sentado na cama por momentos com pé do membro são apoiado no solo e calçado aderente, membro 
intervencionado em extensão, membros superiores apoiados lateralmente na cama) (OE, 2013; Borges, 2015); 

23. Instruir e treinar transferência cama/cadeira e cadeira/cama, com ajuda mínima, mantendo ambiente seguro 
(realizar força no membro inferior são e nos membros superiores, deslizar para a cadeira de rodas colocada 
ao lado da cama, travada, mantendo o membro inferior direito sempre em extensão, executar em ordem 
inversa para a cama) (OE, 2013); 

24. Avaliar treino de equilíbrio estático e dinâmico sentado, ao provocar pequenas oscilações no tronco da pes-
soa, e em pé, inicialmente com apoio de andarilho (Menoita et al, 2012); 

25. Instruir e treinar a marcha inicialmente com andarilho e depois com canadianas (marcha a 3 pontos com carga 
parcial no membro intervencionado, avançar com auxiliar de marcha, depois membro intervencionado e de-
pois membro são), a inversão do sentido de marcha e autocuidados no W.C (Sousa & Carvalho, 2016); 

26. Instruir e treinar AVD e atividades instrumentais de vida diária, como banho no chuveiro, utilização de sani-
tário, preparação de refeições e arrumar de casa com recurso a produtos de apoio (Sousa & Carvalho, 2016; 
Vigia, Ferreira & Sousa, 2016) 

27. Instruir e treinar exercícios ativos na posição de sentado e em pé (na posição de sentado, duas séries de 5-10 
repetições, 2 a 3 vezes ao dia: inclinação lateral do tronco com apoio do MS contralateral em extensão contra 
o apoio de braço da cadeira, push-up, flexão do tronco para a frente com membros superiores em extensão 
para tocar o chão, ajudar a mobilizar o membro intervencionado com o MI são sob o MI intervencionado, 
apoiar calcanhar do membro operado num banco e realizar extensão do joelho por 5 segundos, voltar lenta-
mente à posição; na posição de pé, duas séries de 5-10 repetições: apoiada nos pés da cama efetuar flexão da 
coxo femoral e joelho, até 90º no máximo através de agachamento, abdução de ambas as pernas, extensão 
da coxofemoral para região posterior com tronco inclinado e apoiado na frente) (Borges, 2015; Coelho Barros 
& Sousa, 2016; Sousa & Carvalho, 2016); 

28. Reforçar positivamente os progressos e esforço desenvolvido (OE, 2018b); 
29. Avaliar resultados através de reaplicação de instrumentos de avaliação, nomeadamente ENCS (Lopes & Fon-

seca, 2013), proceder em conformidade e efetuar registos em sistema informático (Sousa & Carvalho, 2016); 
30. Educar e instruir para a alta (ex.: educação sobre continuação de cuidados, estratégias de alívio da dor, crio-

terapia, produtos de apoio á disposição e que poderá necessitar, sinais de alerta para procura de ajuda de 
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profissional de saúde, médico e/ou enfermeiro, como alterações da sensibilidade, coloração do membro in-
tervencionado ou hemorragia da ferida cirúrgica) (Sousa & Carvalho, 2016); 

31. Cooperação com a equipa multidisciplinar através da partilha de informação pertinente, por exemplo com 
respeito a aspetos psicossociais de relevo (OE, 2018b); 

32. Assegurar continuidade dos cuidados através de execução de carta de alta/ transferência com informação 
para o EEER da comunidade com o programa de reabilitação elaborado e objetivos alcançados nomeadamente 
a nível de educacional (OE, 2018b);  

Lista nº. 2 - Intervenções desenvolvidas em contexto clínico de cuidados de ER a pessoa com problemas do foro 
ortopédicos 
 

2.3.4.2 - Plano de intervenção de reabilitação funcional em contexto clínico do foro respiratório  

 

De encontro ao projeto de intervenção delineado, desenvolvido no estágio final no contexto de 

prestação de cuidados numa UCC e dedicado á área do foro respiratório, foi elaborado o PRR a aplicar 

de forma individual e particular em âmbito domiciliário, doravante discriminado e fundamentado, nas 

suas intervenções.  

Segundo relatório GOLD (2021) e com forte nível de evidência científica, as pessoas com patologia 

respiratória crónica, beneficiam com programas de treino de exercício, treino ao esforço e de técnicas 

de conservação de energia, melhorando sintomatologia como dispneia e fadiga e ainda a tolerância ao 

exercício. Representando esta última, no seu decréscimo, um dos principais fatores limitativos das AVD 

e de perda de qualidade de vida (Farquhar et. al, 2016; OE, 2018 a; Spruit et.al., 2013; Wang et. al, 

2020; Yu et. al, 2017).  

Pela DGS (2019a) e corroborando o afirmado por Wang et. al, 2020, pela OE (2018 a) e por Spruit 

et al (2013), um PRR é uma intervenção abrangente e deve justamente, incluir uma componente de 

exercício estruturado e supervisado e uma componente educacional e de apoio psicossocial, no 

sentido de garantir a adesão terapêutica e induzir alterações comportamentais necessárias à 

autogestão e autocuidado, e não só apenas, controlo e alívio sintomático. O objetivo da reabilitação, 

é aqui, capacitar a pessoa para se autocuidar, compreender melhor a sua doença respiratória gerindo-

a melhor, prevenindo o seu agravamento e otimizando a sua adaptação á situação de saúde, a sua 

inclusão e participação social, melhorando a qualidade de vida (Fotokian et. al, 2016; Fotokian et. al, 

2017; DGS, 2019 a; OE, 2018 a; Spruit et.al, 2013; Yang et. al, 2017). 

Ainda pela DGS (2019a) em orientação técnica sobre o tema, os PRR nos CSP, podem ocorrer no 

domicílio da pessoa ou na infraestrutura física do CS, onde á partida estariam reunidas melhores 

condições de exequibilidade, quer para o modulo de exercício, quer para o de educação para a saúde, 

em termos de recursos materiais e onde seria possível promover sessões de grupo, com as inerentes 

vantagens de aprendizagem e partilha para os intervenientes, e de logística para operacionalização do 

programa (Albà & Puig-Gros, 2017). Contudo esta última opção, foi à data inviável por questões de 
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segurança. Dado não se considerarem reunidas as condições para dar cumprimento ao disposto, por 

exemplo pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia ([SPP]2020), nas recomendações para retoma de 

atividade das unidades de RR e procurando ir de encontro ao disposto pela DGS (2020a), sobre 

atividade física sem contato, no contexto pandémico por COVID-19. 

Relativamente á duração para o PRR, o recomendado em contexto comunitário, seriam 8 a 12 

semanas, com 2 a 3 sessões por semana (DGS, 2019 a). Contudo a logística para intervenção domiciliar 

restritiva, no contexto de RR, nomeadamente de operacionalização e gestão de transporte, 

disponibilidade de equipamentos necessários e o consumo e gestão de tempo dos recursos humanos 

inerente, dificultaram o processo, bem como o fato de ter de ser considerado o condicionalismo da 

duração do tempo de estágio, o que impossibilitou a execução de um PRR com esta duração. No 

entanto, segundo McCarthy et al. (2015), citados pela OE (2018a) e por Spruit et al., (2013) a duração 

e o número de sessões de um PRR, a decorrer em contexto comunitário não são consensuais, referindo 

os mesmos autores que a duração mínima será de 4 semanas com 3 sessões por semana, num total de 

12 sessões. Ainda segundo Cordeiro e Menoita (2012), poderão considerar-se períodos de 6 a 12 

semanas de aplicação dos programas, para obtenção de resultados. Assim este programa teve a 

duração de 6 semanas, num total de 12 sessões. 

Foram efetuadas, em média, duas visitas domiciliares semanais a cada pessoa, com a duração de 

aproximadamente 1h a 1.5h por visita (de acordo com tempo necessário para a componente 

educacional do programa), onde foi implementado o PRR delineado, com os devidos ajustes para a sua 

particularização, sempre que possível, na presença do CI. Recorreu-se também a momentos de contato 

telefónico, consoante necessidade (aproximadamente uma vez por semana), no sentido de reforçar 

ensinos e esclarecer dúvidas (Wang et.al, 2020; Yang etal., 2017; Yu, Zheng, Han e Sun, 2017). 

A componente educacional e de apoio psicossocial do PRR, foi assim sendo ministrada, de acordo 

com as necessidades de aprendizagem constatadas, sendo possível pelo contexto domiciliário, não só 

a sua individualização, mas também a sua particularização, quer durante a execução do módulo de 

exercício, em «momentos informais», quer em momentos destinados especificamente a este efeito, 

nomeadamente aos cuidadores consoante necessidades detetadas no questionário de PNACI (Barbas, 

2020) e resultados da ESC (Sequeira, 2010), de encontro ao sistema educacional de Orem (2001).  

Posto isto, recorreu-se ao método expositivo e demonstrativo, considerativo entre outros, dos 

módulos educacionais do programa Living Well Whit COPD (2021), recomendados pela DGS (2019 a). 

Considerando a necessidade de entrega de informação escrita (Farquhar et. al, 2016; Wang et. al, 

2020), por necessidade detetada pela equipa e com intuito informativo elaborámos um folheto 

intitulado «Viver com DPOC» com estratégias e recomendações importantes sobre a temática, revisto 
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pelos EEER da equipa, enfermeira responsável e orientador clínico.  Ainda de acordo com as 

necessidades e solicitações por parte dos participantes P1 e Cp1, foi elaborado documento 

informativo, sobre estratégias de minimização de interferência da sintomatologia respiratória no 

processo nutricional (Yu et. al, 2017). Também se recorreu á utilização de imagens ilustrativas, de 

vídeos educacionais e demonstrativos curtos de 2 ou 3 minutos, com recurso a telemóvel pessoal com 

Internet (Living Well Whit COPD, 2021), á demonstração pessoal e em tempo real de: técnicas de 

conservação de energia (na higiene, ao vestir-se, nas atividades domésticas, no transporte de objetos, 

no andar), de diferentes tipos de exercícios anaeróbico, aeróbico e de reeducação respiratória, da 

utilização de alguns produtos de apoio (elevador de  sanita, auxiliar de marcha, barras de apoio no WC, 

cadeira para duche), da técnica correta de utilização dos diferentes tipos de dispositivos inaladores 

utilizados em cada caso (de pó seco no estudo de caso P3, e pressurizados doseáveis no estudo de caso 

P4, com e sem câmara expansora) e de dispositivos de ajuda como Acapella, especificamente no 

estudo de caso P3 (Albà & Puig-Gros, 2017; OE, 2018a; Vigia et. al, 2016; Wang et. al, 2020). 

Foram, abordadas temáticas variadas como: fisiopatologia (anatomia e fisiologia básica do sistema 

respiratório, DPOC, sequelas de doenças restritivas como a pneumonia), fatores de risco (diferenças 

de temperatura, ambientes poluídos, controlo de comorbilidades, importância da vacinação), estilos 

de vida saudáveis (importância do exercício físico para evitar a espiral de descondicionamento, 

alimentação, sono, ingestão hídrica adequada), regime medicamentoso (oxigénio e dispositivos de 

administração, terapêutica farmacológica, dispositivos médicos como oxímetro e CPAP no caso de P3), 

recursos da comunidade (ex.: para execução de exercício físico, para apoio ao CI), aspetos psicossociais 

(técnicas de controlo de ansiedade, posições de descanso e relaxamento como posição de cocheiro 

sentado e em pé), autogestão da doença ( Albà & Puig-Gros, 2017; Almeida et al., 2016; Farquhar et. 

al, 2016; OE, 2018a;  Vigia et. al, 2016; Wang et. al, 2020; Yu et. al, 2017) 

Como intervenção complementar, e perante os novos fatos relacionados com a atual pandemia 

por COVID-19, enquanto desencadeante de síndrome respiratória aguda grave (DGS, 2021), foi 

efetuada educação para a saúde sobre a vacinação contra a COVID-19, que foi concluída com sucesso 

em todos os intervenientes, embora tenha sido alvo de bastante renitência por parte de alguns 

participantes, nomeadamente P5, a quem foram prestados os esclarecimentos necessários e 

requeridos, por forma a poder decidir de modo informado e esclarecido (DGS, 2021).  

No respeitante à componente de treino de exercício estruturado e supervisado, como 

anteriormente apontado, o mesmo deve combinar treino de resistência (aeróbico) e treino de força 

(anaeróbico), como forma de diminuir a intolerância ao esforço e tratar a disfunção muscular 

periférica, enquanto principal fator limitativo do exercício o que se traduz em ganhos em capacidades 
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para as AVD e autocuidado (Farquhar et. al, 2016; Fotokian et. al, 2017; Cordeiro & Menoita, 2012, OE, 

2018 a; Spruit et al., 2013; Wang et. al, 2020). Foi elaborado um plano de exercícios objetivando 

maioritariamente promover a prática de atividade física e a adoção de comportamentos de saúde a 

médio e longo prazo, diminuindo o sedentarismo (DGS, 2019 a) assegurar e maximizar a capacidade 

funcional, prevenir complicações e prevenir e/ou minimizar o impacto de incapacidades, 

especificamente ao nível da função respiratória (OE, 2018 b; Wang et.al, 2020).  

Foram utilizados materiais já existentes, como cicloergômetro para membros superiores e 

inferiores, bandas elásticas de várias resistências, alteres, bola Suíça, bastão, rolo de espuma, pesos 

para membros inferiores, sendo que os diferentes exercícios para os distintos grupos musculares alvo 

(grande peitoral e grande dorsal, bicípites, tricípites e músculos do ombro, quadricípites e abdominais, 

abdutores e adutores da anca) foram selecionados, dos exemplificados no plano, de acordo com as 

preferências dos participantes, no sentido de os tornar parceiros ativos nos seus cuidados e de lhes 

promover o desenvolvimento de capacidades  de autogestão e autocuidado (Gold, 2021).  Foram assim 

garantidos, ao longo de todo o processo, os quatro princípios do acondicionamento fisiológico de 

Delisa et al. (2002), citados por Cordeiro e Menoita (2012): o princípio da variação individual (o plano 

é personalizado a cada individuo e adaptado consoante a sua resposta, no caso pela escala de perceção 

subjetiva de esforço de Borg, introduzindo momentos de descanso mais ou menos prolongados 

consoante a necessidade, executando maior ou menor numero de repetições e/ou carga); o princípio 

da especificidade (foi tido em conta, que cada exercício resulta numa adaptação metabólica e 

fisiológica que produz um resultado de treino especifico); o princípio da sobrecarga (aplicados 

exercícios que exigem um maior trabalho que aquele que o utente está habituado); e o princípio da 

reversibilidade (tendo em conta que os efeitos do treino apenas permanecem se forem continuados, 

pelo que se estimulou sempre a sua continuidade a longo prazo, selecionando alguns exercícios de 

fácil replicabilidade no domicilio). 

Para o PRR foram consideradas diversas fontes de evidência, nomeadamente para a prescrição de 

treino de exercício no referente à frequência, intensidade, tempo e tipo de treino (modalidade) (Wang 

et. al, 2020). Assim foram primordialmente consideradas as obtidas através da RSL efetuada sobre o 

tema, a American Thoracic Society / European Respiratory Society (Spruit et. al, 2013), Cordeiro e 

Menoita (2012), DGS (2019 a) e OE, (2018 a).  Especificamente com dois participantes, na componente 

de exercício aeróbico, no que respeita à frequência, foi tido em conta o fato de ambos apresentarem 

condições para efetuar caminhada de aproximadamente 1 hora, duas ou três vezes por semana. Sendo 

que se efetuou algumas vezes contato telefónico (pré agendado) no decorrer da mesma (Wang et. al, 

2020; Yang et al., 2017; Yu et. al, 2017), com o propósito de avaliar sensação subjetiva de esforço na 
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escala de Borg e grau de falta de ar, na escala de Borg modificada para este efeito, estabelecendo 

consoante os resultados, objetivos e efetuando recomendações. Segundo Almeida et. al (2016), aqui 

na componente de resistência (exercício aeróbico), á que considerar que na modalidade de caminhada 

os benefícios são cumulativos, podendo a mesma ser efetuada de seguida ou intermitentemente por 

períodos (ex.: 2 períodos de 30 min., ou 3 de 20 min., ou até 6 períodos de 10 min., tentando perfazer 

1h diária). Nos casos referidos, foi algumas vezes omitido o treino aeróbico em detrimento do 

anaeróbico, visto esta componente estar assegurada por alta recreação. A intensidade foi ajustada 

consoante a perceção subjetiva de esforço e/ou dispneia pela escala de Borg, efetuando exercício de 

média/alta intensidade (40/85% da carga máxima respetivamente), correspondendo a valores na 

escala de perceção subjetiva de esforço entre os 12 e 14 e na de sensação de dispneia entre os 4 e 6 

(Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 a; Spruit et al, 2013; Wang et al, 2020). 

Foram considerados os períodos de aquecimento e retorno à calma (DGS, 2019 a), sendo que se 

optou por seguir o modelo utilizado na Unidade de Reabilitação Respiratória do Serviço de 

Pneumologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, referido por Cordeiro e Menoita (2012), onde 

no período de aquecimento são efetuados exercícios de reeducação funcional respiratória, que no 

nosso caso adaptamos consoante a patologia respiratória de base, obstrutiva (estudos de caso P3 e 

P4) ou restritiva (estudo de caso P5) (OE, 2018 a), foi mantido durante 15 minutos aproximadamente.  

Seguiu-se período de fortalecimento muscular em vários grupos musculares (25 minutos), seguido de 

período de exercício aeróbico, entre 25 até 60 minutos, se complementado à posteriori 

individualmente pelos participantes em caminhada (estudos de caso P4 e P5). Finalmente promovido 

período de retorno à calma com alongamentos e exercícios de flexibilidade (entre 10-15 minutos). 

Dadas as circunstâncias já descritas, para além de inerente e inevitável, a execução domiciliaria do 

PRR, tornou-se também vantajosa pela já referida, possibilidade de personalização. Para o seu 

desenvolvimento, asseveraram-se na garantia de medidas de segurança clínica, a concordância dos 

intervenientes, a adequada referenciação médica (pelo médico de família e/ou pneumologista), a 

execução de uma avaliação submáxima através de prova de marcha dos 6 minutos  (Wang et. al, 2020) 

ou teste de levantar e sentar em um minuto (recomendado pela DGS, (2019 a), ainda a garantia de 

cumprimento das medidas de segurança e etiqueta respiratória, de acordo com a orientação da DGS 

(2020b) sobre cuidados de reabilitação respiratórios domiciliários em contexto pandémico, por COVID-

19. Do mesmo modo foram garantidas a presença dos equipamentos técnicos necessários e 

asseguramento da manutenção dos parâmetros vitais dentro de intervalos fisiológicos e de saturação 

periférica de oxigénio (SpO2) superior ou igual a 90% (sendo avaliados os sinais vitais e SpO2 no início 

e final do programa, com avaliações intermédias quando necessário), ainda a diferenciação dos 
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recursos humanos de enfermagem presentes (cuidados supervisados por EEER, e mestrando com 

formação certificada em suporte avançado de vida),  reconhecida como fulcral na totalidade dos 

estudos analisados na RSL bem como pela DGS (2019 a). 

Foram desenvolvidas, junto das pessoas visadas, as intervenções da lista de seguida apresentada 

(Lista nº 3), com os respetivos objetivos/ resultados esperados apresentados no quadro em apêndice 

(Apêndice II). 

 

INTERVENÇÕES 

1. Proporcionar ambiente calmo, tranquilo e acolhedor para avaliação inicial (Cordeiro & Menoita, 2012; 
Hoeman, 2011; Lopes, 2005); 

2. Inclusão desde o início, do CI e/ou família no processo (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar 
et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017);  

3. Clarificar objetivos da entrevista/programa e identificar necessidades e expetativas junto da pessoa e do cui-
dador informal, neste último através da ESC de Zarit (Sequeira, 2010) e questionário de PNACI (Barbas, 2020) 
(Cordeiro & Menoita, 2012; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al,2020; 
Yu et al., 2017; Yang et al., 2017); 

4. Assistir á pessoa /CI, por suporte psicossocial (discutir e explorar sentimentos e frustrações), por desenvolvi-
mento de habilidades práticas de gestão de stress e ansiedade (Albà e Puig-Gros, 2017; DGS, 2019 a; Farquhar 
et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Gomes e Ferreira, 2016; Lopes, 2005; Wang et.al, 2020; 
Yu et al., 2017; Yang et al., 2017); 

5. Efetuar processo de avaliação diagnóstica através de avaliação subjetiva, com recurso à anamnese e respetiva 
caracterização sociodemográfica, história da doença atual (sintomas como tosse expetoração, dispneia) e his-
tória pregressa (antecedentes e alergias), com recurso também a consulta de processo clínico informatizado, 
estabelecendo concomitantemente relação empática (Cordeiro & Menoita, 2012; DGS, 2019 a; Ferreira e San-
tos, 2016, Lopes, 2005; OE, 2016,2019 a, 2019 b); 

6. Efetuar processo de avaliação diagnóstica através de avaliação objetiva, como avaliação de parâmetros vitais, 
função respiratória e funções fisiológicas (Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 
2017), inspeção, palpação, percussão e auscultação, recurso a escalas e instrumentos de medida como mMRC 
para dispneia, escala de Borg modificada para perceção subjetiva de esforço e para dispneia, teste de marcha 
dos 6 min.(estudos caso P4 e P5), teste de levantar e sentar num min.(estudo de caso P3) (Cordeiro & Menoita, 
2012; DGS, 2019 a; Ferreira e Santos, 2016, Lopes, 2005; OE, 2016,2019a e 2019b; Wang et. al, 2020); 

7. Identificação, junto da pessoa e CI, de necessidades no âmbito da autogestão (Albà e Puig-Gros, 2017; Farquhar 
et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017;); 

8. Avaliar risco de alterações da funcionalidade, bem como capacidade funcional da pessoa para o autocuidado 
e realização das AVD, avaliar funções motora, sensorial e cognitiva, através do instrumento ENCS (Fonseca et. 
al, 2019); 

9. Avaliar potencial de reconstrução de autonomia (Fonseca, 2013; Lopes, 2005; OE, 2019 a); 
10. Avaliar estado nutricional através de IMC (estudos de caso P3 e P4), (DGS, 2009; OE, 2018ª; WHO, 2012); 
11. Identificar as necessidades de intervenção especializada no domínio da enfermagem de reabilitação de en-

contro às expetativas da pessoa (OE, 2018a); 
12. Proceder ao registo adequado da informação recolhida na avaliação inicial, em sistema de registos (SCliníco), 

elaborar notas de campo e documentos de registo (Farquhar et al., 2016 Yin, 2003; Yu et al., 2017); 
13. Avaliar, instruir e treinar sobre adaptação do domicílio para facilitação de autocuidado, bem como existência 

e necessidade de produtos de apoio (Gomes e Ferreira, 2016; OE, 2018ª, 2018b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
14. Assegurar disponibilidade de dispositivos tecnológicos, necessários à qualidade e segurança clínica da pessoa 

para a execução do PRR no domicílio (oximetria de pulso, esfigmomanómetro digital, cardiofrequencimetro, 
estetoscópio, desfibrilhador automático externo, cicloergómetro) (DGS, 2019 a);  

15. Utilizar, ao longo das sessões do PRR, estratégias de educação para a saúde e autogestão, de acordo com as 
capacidades cognitivas e necessidades de conhecimento da pessoa/CI, encontradas na avaliação inicial (ENCS), 
sobre a fisiopatologia, fatores de risco, gestão terapêutica, gestão de sintomas e estilo de vida saudável (im-
portância do exercício físico e prevenção do sedentarismo), como o recurso a tecnologia audiovisual e infor-
mação escrita folheto (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2018 a; Wang 
et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
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16. Educar e instruir sobre nutrição, com instrução particularizada, sobre estratégias de intervenção nutricional 
(estudo de caso P3) (Albà e Puig-Gros, 2017; Almeida, Simão, Silva, Fernandes, Senra (2016); DGS, 2009; Far-
quhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2018a; Yu et al., 2017); 

17. Desenvolvimento de planos de ação de tratamento de exacerbações e alívio da dispneia (Albà e Puig-Gros, 
2017; Almeida et. al, 2016; DGS, 2019 a; Cordeiro & Menoita, 2012; Farquhar et al., 2016; OE, 2018a; Yang et al., 
2017; Yu et. al, 2017); 

18. Ensinar, instruir e treinar sobre estratégias farmacológicas e não farmacológicas de controlo e gestão de sin-
tomas (oxigenoterapia, consciencialização e controlo da respiração, posições de descanso e relaxamento, ex.: 
posição de cocheiro sentado e em pé) (Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012; Fotokian et al., 2017; 
Farquhar et al., 2016; Wang et.al,2020; Yu et.al, 2017; 

19. Ensinar, instruir e treinar sobre manuseamento de dispositivos terapêuticos (CIPAP, condensador de oxigé-
nio), acompanhar a técnica inalatória e utilização de dispositivos de ajuda (acapella e camara expansora) (Albà 
e Puig-Gros, 2017; Cordeiro & Menoita 2012; DGS, 2019 a; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; GOLD, 
2021; Wang et.al, 2020; Yu et al., 2017; Yang et al., 2017) 

20. Ensinar, instruir e treinar sobre estratégias de gestão de energia, posições de descanso e relaxamento e AVD´s 
(Albà e Puig-Gros, 2017; Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 
2017; Gomes e Ferreira, 2016; OE, 2018a); 

21. Ensinar, instruir e treinar, técnicas de correção postural (Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012; Go-
mes e Ferreira, 2016; OE, 2018a); 

22. Ensinar, instruir e treinar exercícios de endurance (aeróbico) e fortalecimento muscular (anaeróbico), conso-
ante PRR individualizado, considerando princípios de acondicionamento fisiológico (variação individual, espe-
cificidade, sobrecarga e reversibilidade) (Albà e Puig-Gros, 2017; Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 
2012; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 

23. Avaliar parâmetros vitais, saturações periféricas de O2, características da respiração e grau de dispneia e de 
perceção subjetiva de esforço pelas escalas de Borg respetivas, adequando a intensidade do PRR (Cordeiro & 
Menoita, 2012; OE, 2018a); 

24. Ensinar, instruir e treinar, técnicas de reeducação funcional respiratória, de acordo com necessidade:  para 
limpeza das vias aéreas (tosse assistida e dirigida, manobras acessórias, acapella, ciclo ativo das técnicas res-
piratórias, EDIC, Huffing) e para melhorar a reexpansão e ventilação pulmonar e prevenir/corrigir defeitos 
ventilatórios (expiração com lábios semi-cerrados, respiração abdomino-diafragmática, reeducação diafrag-
mática com ou sem resistência, reeducação costal global e seletiva) (Farquhar et al.,2016; Gomes e Fer-
reira,2016; OE, 2018; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017);  

25. Avaliação de progressos em capacidade física/tolerância à atividade através de reaplicação de escalas preco-
nizadas (Ex: teste marcha de 6 min.) (DGS, 2019 a; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2016, 2018a; 
Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 

26. Monitorização/assistência com sistema de follow-up estruturado, através de contato telefónico semanal, para 
despiste de complicações e promoção de adesão ao PRR, nomeadamente componente aerobica (Albà e Puig-
Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 

27. Intervenção e referenciação multidisciplinar de acordo com necessidades (estudos de caso P3 e P4) (Farquhar 
et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; OE, 2018a; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 

28. Garantir qualidade dos cuidados através de cuidados especializados e com rigor técnico e científico (Farquhar 
et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; OE, 2019 a, 2019 b; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; 
Yu et al., 2017); 

29. Assistir e capacitar o CI, por suporte psicossocial (escuta ativa, reconhecimento de utilização de recursos da 
comunidade e suporte social, manutenção de contatos com a rede social e familiar, referenciação para servi-
ços de apoio e profissionais diferenciados) e desenvolvimento de estratégias de autogestão de stress (manu-
tenção de atividades lúdicas e de vida privada, orientar para necessidade de vigilância da própria saúde, pro-
moção de positivismo sem sentimentos de culpabilização, partilha de responsabilidades com a familiares, fo-
mento do autocuidado) (Pereira, 2013; Petronilho & Machado, 2016; Reis, 2018);  

30. Comtemplar sistema de registo contínuo de enfermagem para promoção da continuidade de cuidados de re-
abilitação, incorporação de resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem e possibilidade de organização 
dos cuidados (Farquhar et al., 2016; OE, 2018b; Yu et al., 2017). 

Lista nº. 3 - Intervenções desenvolvidas em contexto clínico de cuidados de ER a pessoa com problemas do foro 
respiratórios. 
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2.3.4.3 - Plano de intervenção de reabilitação funcional em contexto clínico do foro neurológico  

 

O período de estágio referente aos cuidados de ER às pessoas com alterações neurológicas 

decorreu, como já referido em contexto comunitário, na continuidade do primeiro período (alterações 

respiratórias) e na mesma UCC. Na sequência deste, selecionamos de entre a população alvo, dois 

casos de pessoas com alterações no autocuidado e da funcionalidade geral, decorrentes de patologia 

do foro neurológico especificamente, AVC. Com as mesmas considerámos reunidos os critérios de 

inclusão propostos para o estudo.  

As patologias do foro neurológico atualmente, à semelhança do ocorrido com as patologias do 

foro respiratório, com o aumento da esperança média de vida, fruto dos avanços da ciência, medicina 

e tecnologia, transformaram-se em doenças assumidas como crónicas (DGS, 2017; Marques-Vieira 

et.al., 2016). Entre as mesmas, o AVC constitui-se como um importante problema de saúde publica, 

representando a 1ª causa de morte e incapacidade permanente em Portugal (DGS, 2017). Acarreta 

alterações e danos nas estruturas cerebrais que ditam disfunção neurológica com repercussões a nível 

motor e funcional, condicionantes do desempenho de AVD e participação social (Marques-Vieira et.al., 

2016; Menoita et. al, 2012).  

A dimensão da problemática torna a implementação de abordagens integradas indispensável à 

prevenção (com o controlo dos principais fatores de risco), tratamento e reabilitação, ao nível 

hospitalar e comunitário. Aqui o EEER apresenta um papel fundamental e estruturante, no sentido de 

estabelecer programas de reabilitação, de encontro à situação de dependência em contexto familiar, 

com que muitas pessoas após um AVC, se deparam. Estes programas objetivam a promoção do bem-

estar e autocuidado, permitindo a adaptação à situação de doença, entre outros, transmitindo 

conhecimentos necessários à promoção e readaptação funcional da pessoa dependente (DGS, 2017; 

Marques-Vieira et.al., 2016; Menoita et. al, 2012). Neste sentido foram desenvolvidas, junto das 

pessoas visadas, as intervenções da lista de seguida apresentada (Lista n.º 4), com os respetivos 

objetivos e resultados esperados, apresentados em apêndice (Apendice III). 

 

INTERVENÇÕES 

1. Proporcionar ambiente calmo, tranquilo e acolhedor para avaliação inicial (Hoeman, 2011; Menoita et. al, 
2012; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2013); 

2. Inclusão desde o início, do CI e/ou família no processo e programa de reabilitação (Martins, Martins & Martins, 
2016; Menoita et.al, 2012; Petronilho & Machado, 2016; OE, 2018 b);  

3. Clarificar objetivos da entrevista/programa e identificar necessidades e expetativas junto da pessoa e do CI, 
neste último através da ESC de Zarit (Sequeira, 2010) e questionário de PNACI (anexo xx) (Lopes, 2005; Menoita 
et. al. 2012; Petronilho & Machado, 2016; OE, 2018 b); 
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4. Efetuar processo de avaliação diagnóstica através de avaliação subjetiva, com recurso à anamnese e respetiva 
caracterização sociodemográfica, história da doença atual e história pregressa (antecedentes, fatores de risco, 
etc.), com recurso, também a consulta de processo clínico informatizado, estabelecendo concomitantemente 
relação empática (Menoita et.al, 2012; Lopes, 2005; OE, 2016,2019 a, 2019 b); 

5. Efetuar processo de avaliação diagnóstica através de avaliação objetiva particularizada, como avaliação de 
parâmetros vitais, funções fisiológicas, exame neurológico (estado mental: consciência, orientação, memória, 
capacidades práxicas, linguagem, negligencia hemiespacial unilateral;  pares cranianos; motricidade: força e 
tónus muscular, coordenação motora; sensibilidade; equilíbrio e marcha), com recurso a escalas e instrumen-
tos de medida padronizados, como a ECG, NIHSS, escala de equilíbrio de Berg, ENCS, escala de força muscular 
de Lower, escala de espastecidade de Ashworth (Jauch, Edward et al., 2013; Lopes, 2005; Lopes & Fonseca, 
2013; Marques-Vieira, Sousa & Braga, 2016; Menoita et. al, 2012; NICE, 2013; OE, 2016,2019a e 2019b; Tou-
barro, 2016; Varanda & Rodrigues, 2016);  

6. Avaliar risco de alterações da funcionalidade, bem como capacidade funcional da pessoa para o autocuidado 
e realização das AVD, avaliar funções motora, sensorial e cognitiva, através do instrumento ENCS (Lopes e 
Fonseca, 2013); 

7. Identificação, junto da pessoa e CI, de necessidades no âmbito da autogestão (Lopes, 2005; Lopes & Fonseca, 
2013; Menoita et. al, 2012; Petronilho, 2007; Petronilho & Machado, 2016); 

8. Avaliar potencial de reconstrução de autonomia (OE, 2019 a; Fonseca, 2013; Lopes, 2005); 
9. Identificar as necessidades de intervenção especializada no domínio da enfermagem de reabilitação de en-

contro às expetativas do CI/ pessoa (Menoita et. al, 2012; OE, 2019 a); 
10. Proceder ao registo adequado da informação recolhida na avaliação inicial, em sistema de registos informati-

zado, elaborar notas de campo e documentos de registo (Yin, 2003; OE, 2019 b); 
11. Promover complementaridade funcional e interdisciplinaridade no processo de reabilitação, identificar e re-

ferenciar, situações problemáticas, a outros profissionais envolvidos de acordo com os diferentes mandatos 
sociais das diferentes profissões (Branco, 2016; Santos, 2016; Menoita et. al, 2012); 

12. Cooperar com a equipa multidisciplinar, no cumprimento de prescrições de intervenções interdependentes, 
de encontro aos objetivos específicos da e para a pessoa (Branco, 2016; Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b, 2019 
a; Santos, 2016)  

13. Promover ambiente propicio ao processo de reeducação cognitiva e sensoriomotora: calmo, estruturado e 
livre de estímulos nocivos (Coelho, Barros & Sousa, 2016; Menoita et. al, 2012; Varanda & Rodrigues, 2016);  

14. Identificar barreiras arquitetónicas e ergonómicas que limitem a segurança, acessibilidade e condicionem a 
promoção de ambiente terapêutico no domicílio e comunidade próxima (Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b); 

15. Ensinar e instruir o CI/pessoa, sobre adaptação do domicílio para facilitação de autocuidado, a existência e 
necessidade de produtos de apoio, bem como, apoios sociais inerentes e direitos relativos à mobilidade e 
acessibilidade (NICE, 2020; OE, 2018 b, 2018c; Vigia, Ferreira & Sousa, 2016); 

16. Conceber programa de cuidados de reabilitação individualizado, considerativo do conceito de neuroplastici-
dade7 e do modelo de neurodesenvolvimento de Bobath8 (Hoeman, 2011; Santos, 2016; Menoita et. al, 2012; 
OE, 2018 b; Toubarro, 2016);   

17. Trabalhar a função cognitiva através de:  estabelecimento de relação empática, atitude consistente e asser-
tiva, postura diretiva e desvalorizadora de atitudes egocêntricas e reações emocionais intempestivas, utiliza-
ção de estratégia motivacional, terapia de orientação para a realidade, terapia de reminiscência, promoção 
da repetibilidade e sistematização de tarefas funcionais e exercícios, utilização de tarefa dupla combinada, 
execução de exercícios e atividades padronizados de estimulação e facilitação da memória (com atribuição de 
tarefas entre sessões), treino do padrão de marcha, estimulação multissensorial, incentivo de utilização e es-
timulação do lado negligenciado, envolvimento continuado do CI/ família (Maroto, 2010; Marques-Vieira, 
et.al, 2016; Menoita, et. al, 2012; NICE, 2021a; Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b); 

18. Ensinar, instruir e treinar o CI, sobre estratégias de autogestão perante alterações emocionais, oscilações de 
humor, impulsividade e egocentrismo, passiveis de surgir na pessoa com AVC (Menoita et. al, 2012; NICE, 2021; 
Varanda & Rodrigues, 2016); 

19. Assistir á pessoa /CI, por suporte psicossocial (discutir e explorar sentimentos e frustrações), por estratégia 
motivacional, por desenvolvimento de habilidades práticas de gestão de stress e ansiedade e por orientação 
para profissional diferenciado, consoante mandato social da respetiva profissão (Martins, Martins & Martins, 
2016, NICE, 2013; OE, 2018 b; Petronilho, 2007; Varanda & Rodrigues, 2016); 

 
7 Segundo Toubarro (2016) neuroplasticidade representa “…a capacidade de o Sistema Nervoso modificar a sua estrutura e 

função na presença de lesão, utilizando-se desta faculdade para tentar recuperar funções perdidas.” (p.160). 
8 Segundo o modelo de desenvolvimento de Bobath “O mecanismo de controlo postural consiste num grande número e 
variedade de respostas motoras automáticas, adquiridas na infância, como o rolar, o sentar, o manter a posição ortostática 
e a marcha.” (Menoita et. al, 2012, p. 73). 
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20. Executar programa de reeducação da função sensoriomotora, de 60/90 min. (considerando as alterações di-
agnosticadas ao nível da mobilidade, força muscular, tónus muscular, equilíbrio, controlo postural e função 
sensorial), 2 a 3 vezes por semana, comtemplando plano de mobilizações passivas e ativas, dos diferentes 
segmentos corporais (como aquecimento) e exercícios de alongamento no final, com recurso a bola terapêu-
tica, para retorno à calma (Coelho et. al, 2016; NICE, 2021b , Menoita et. al, 2012; Toubarro, 2016); 

21. Ensino, instrução e treino à pessoa com AVC e CI, sobre importância de posicionamento, mantendo padrão 
antispástico, nos diferentes decúbitos (Menoita et. al, 2012);  

22. Executar de forma coordenada e repetitiva mobilizações passivas, ativas assistidas e resistidas de todos os 
segmentos corporais (do distal para o proximal e com técnica de treino bilateral dos membros superiores), 
com estimulação verbal, visual e propriocetiva inerente e consciencialização dos movimentos para estimular 
neuroplasticidade (mínimo de 10 repetições e capacitação para repetição autónoma 2 vezes ao dia, durante 
o programa de reabilitação) (Coelho, et. al, 2016; Menoita et. al, 2012; NICE, 2021 b; Toubarro, 2016); 

23. Ensinar, instruir e treinar, atividades e exercícios terapêuticos, considerativos do modelo de neurodesenvol-
vimento: rolar, ponte, rotação controlada da anca, carga no cotovelo, automobilizações, treino propriocetivo 
(Coelho et. al, 2016; Hoeman, 2011, Menoita et. al, 2012); 

24. Ensinar, instruir e treinar, exercícios de treino de equilíbrio dinâmico (flexão: plantar, joelho, coxofemoral; 
levanta/sentar sem apoio de braços) e treino de marcha (Coelho et. al, 2016; Marques-Vieira e Caldas, 2016);  

25. Executar exercícios de treino e fortalecimento muscular, com 10-15 repetições e aumento progressivo de 
carga (consoante tolerância) nos exercícios resistidos progressivos envolvendo os principais grupos muscula-
res (Coelho et. al, 2016; NICE, 2021 b);   

26. Executar técnica de massagem, e relaxamento (Hoeman, 2011);  
27. Ensinar, instruir e treinar, manutenção de postura correta e em padrão anti-espástico na posição de sentado 

(Menoita et. al, 2012); 
28. Ensinar, instruir e treinar, técnica de levante e transferência segura, para sair da cama pelo lado afetado, 

prevenindo risco de queda (Hoeman, 2011; OE, 2013; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016);  
29. Ensinar, instruir e treinar AVD, consoante necessidades detetadas e objetivos estabelecidos (treino dos cuida-

dos de higiene e do vestir), com recurso a produtos de apoio adequados (Menoita et. al, 2012, NICE, 2021 a; 
Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 

30. Insistir em exercícios de motricidade fina, nomeadamente mobilizações passivas e ativas dos dedos da mão 
(especialmente oponência), equilíbrio, marcha e estimulação cognitiva de acordo com prescrição da MFR (OE, 
2018 b, 2019 a; Menoita et. al, 2012);  

31. Utilizar estratégias de educação para a saúde e autogestão de exercícios de reeducação sensoriomotora a 
realizar no domicílio autonomamente, estratégias facilitadoras para o autocuidado, adesão terapêutica, utili-
zação dos produtos de apoio identificados e segurança em casa (Hoeman, 2011, Menoita, et. al, 2012; Vigia et. 
al, 2016); 

32. Assistir e capacitar o CI, por suporte psicossocial (escuta ativa, reconhecimento da importância de utilização 
de recursos da comunidade, manutenção de contatos com a rede social e familiar, referenciação para serviços 
de apoio e profissionais diferenciados) e desenvolvimento de estratégias de autogestão de stress (manuten-
ção de atividades lúdicas e de vida privada, orientar para necessidade de vigilância da própria saúde, promo-
ção de positivismo sem sentimentos de culpabilização, partilha de responsabilidades com a familiares, fo-
mento do autocuidado) (Pereira, 2013; Petronilho e Machado, 2016; Reis, 2018);  

33. Monitorização de progressos ao nível da função cognitiva e sensoriomotora, através de reaplicação de escalas 
preconizadas (OE, 2016, 2018b); 

34. Monitorização/assistência com sistema de follow-up estruturado, através de facilitação de contato telefónico, 
entre sessões, para despiste de complicações e promoção de adesão ao programa de reabilitação (OE, 2018 
b; Santos, 2016); 

35. Comtemplar sistema de registos enfermagem para promoção da continuidade de cuidados de reabilitação, 
incorporação de resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem e possibilidade de organização dos cuida-
dos (OE, 2018b, 2019a; Yin, 2003). 

Lista nº. 4 - Intervenções desenvolvidas em contexto clínico de cuidados de ER a pessoa com problemas do foro 
neurológicos 
 
 

2.4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Determinados e selecionados os casos a estudar, procede-se doravante, segundo Yin (2003), ao 

correspondente à segunda fase considerada na metodologia de estudos de caso múltiplos, por si 
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proposta. A apresentação dos resultados obtidos após a colheita e analise dos dados, procedida da 

intervenção especializada do ER, junto da população alvo dos cuidados, com uma descrição e reflexão 

sobre cada caso. Não obstante, considerando Lopes (2005), fruto dos resultados obtidos com o 

processo de intervenção terapêutica de enfermagem. 

Optamos por agrupar os resultados dos diferentes participantes, de acordo com o contexto de 

atuação. Nomeadamente, Grupo A, correspondente ao estágio de reabilitação, em contexto de 

internamento no serviço de ortopedia (reabilitação funcional motora em contexto clínico do foro 

ortopédico); Grupo B, ao nível do estágio final, na prestação de cuidados domiciliários pela UCC, onde 

foi desenvolvido o projeto de intervenção (reabilitação funcional respiratória em contexto clínico do 

foro respiratório); Grupo C, ainda ao nível do estágio final, e também em prestação de cuidados 

domiciliários pela mesma UCC (reabilitação funcional motora em contexto clínico do foro neurológico). 

De modo a garantir o anonimato dos participantes os mesmos foram codificados ao serem utilizadas 

letras associadas a um número, para fazer menção a cada um (P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7; letras Cp no 

caso do respetivo CI, Cp3, Cp4, Cp6 e Cp7), preservando assim a confidencialidade de dados. Os dados 

estatísticos foram tratados na plataforma ENCS (MIAPe, 2021) e no Microsoft Excel. 

Em cada grupo apresentam-se inicialmente os dados relativos à caracterização sociodemográfica 

da população estudada, considerando as variáveis do instrumento de diagnóstico ENCS (Lopes & 

Fonseca 2013). Inicialmente, para cada participante (exceto cuidadores), será apresentado um resumo 

constando do mesmo, antecedentes pessoais, contexto sociofamiliar e condições habitacionais. Serão 

também apresentados os resultados oriundos da aplicação dos diferentes instrumentos e escalas 

utilizados, particularizados, individualizados (Lopes, 2005) e em consonância com o contexto de 

atuação, por forma a tornar mais precisa e detalhada a descrição e reflexão (Yin, 2003). Destacar-se-á 

a apresentação dos resultados tradutores da funcionalidade geral, obtidos com cada participante 

(exceto cuidadores), sob a forma de um quadro individualizado, segundo os conceitos do ENCS (Lopes 

& Fonseca, 2013). 

Relativamente aos cuidadores informais, os resultados obtidos com os instrumentos utilizados, 

como sendo a ESC de Zarit (Sequeira, 2010) e o questionário PNACI (Barbas, 2020), serão aglomerados 

à apresentação de resultados da respetiva pessoa cuidada, em ambos os grupos e contextos (Grupos 

B e C), mas com codificação distinta (letras Cp). Especificamente o questionário de PNACI (Barbas, 

2020), foi respondido pelo EEER através aferição destas necessidades, por entrevista em dois 

momentos distintos, numa avaliação diagnóstica no primeiro contato com o CI e numa avaliação final, 

finda a relação terapêutica. O segundo momento, como forma de sistematizar resultados obtidos após 

intervenção educacional visante de incremento de conhecimentos e capacidades dos cuidadores (OE, 
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2015 b).  Quanto à ESC de Zarit (Sequeira, 2010), não foi repetida avaliação, dado que, considerando 

o curto período de intervenção em causa, não se considera haver tempo útil para poder promover 

alterações significativas, sendo que o objetivo major, considerando o constructo multidimensional da 

escala, foi identificar quais os fatores de maior impacto percecionados, possibilitando uma intervenção 

mais direcionada e personalizada, de acordo com o constatado.  

 

2.4.1 - Estágio de Reabilitação: Contexto clínico do foro ortopédico (Grupo A) 

 

Durante este estágio, aos participantes visados, foi aplicado plano de intervenção de ER, 

individualizado, no mínimo três vezes por semana. São apresentados os resultados referentes a um 

grupo de apenas duas pessoas (P1, P2), por se considerar serem estas, com quem a atuação do 

mestrando pôde ser mais relevante, duradoura e sistematizada, e dado serem considerados dois 

momentos de avaliação, uma inicial (executada no momento do 1º levante pós intervenção cirúrgica) 

e uma final, no dia da alta, fato que condicionou as hipóteses de inclusão, por não ser possível garantir 

a presença do mestrando e/ou de EEER, quer para o desenvolvimento de intervenções de reabilitação, 

quer para aplicação de instrumentos para as avaliações necessárias. De seguida é apresentada no 

quadro 3 a caracterização sociodemográfica das duas pessoas deste grupo (P1, P2), seguida do resumo 

dos resultados obtidos pela intervenção de ER, com cada uma destas. 

 

 P1  P2 

Idade 73 65 

Género Feminino Feminino 

Nacionalidade Portuguesa Portuguesa 

Estado Civil Divorciada Casada 

Agregado Familiar Vive sozinha  Marido e filho  

Nível de Escolaridade 9º ano escolaridade 4.ª classe 

Profissão Reformada Reformada 

Residência Zona Urbana Zona Urbana 

Quadro 3 – Caracterização sociodemográfica dos participantes do grupo A 

 

Constata-se numa breve análise sociodemográfica deste grupo de pessoas (Grupo A), abrangendo 

participantes com alterações a nível motor e do foro ortopédico, a inclusão de 2 pessoas (P1 e P2), 

ambas do sexo feminino, nacionalidade portuguesa e residentes em zona urbana. P1 vive sozinha, P2 

vive com o marido e filho.  A média de idades é de 69 anos. No referente ao nível de escolaridade o 
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grupo é heterogéneo, sendo que P1 completou o 9.º ano de escolaridade, P2 completou a 4ª classe. 

Ambas as participantes se encontram reformadas.  

 

Estudo de Caso P1 

Pessoa do sexo feminino de 73 anos de idade, raça caucasiana, divorciada com 2 filhos, que não 

vivem na mesma localidade. Vive só, num apartamento em prédio com elevador em zona urbana.  

Previamente autónoma na realização das suas AVD e atividades instrumentais de vida. Têm declarada 

insuficiência económica. Como comorbilidades apresenta: Hipertensão arterial, obesidade, 

dislipidemia, insuficiência venosa crónica (safenectomia bilateral), AVC em 2014 (sem sequelas), 

sinusite crónica, apneia do sono (em estudo), histerectomia total por mioma uterino. Desconhece 

alergias. Medicada habitualmente com Perindopril 8mg+Indapamida 2,5mg, Daflon 500mg e 

Metamizol Magnésio 575mg.  

É internada no serviço de ortopedia, eletivamente com o diagnóstico de gonartrose idiopática à 

direita, para ATJ direito. Na sua admissão, encontrava-se calma, lucida e orientada alo e 

autopsiquicamente. Queixosa com dor grau 6, segundo a Escala Numérica (EN) de dor, ao nível do 

joelho direito e ao nível da região sacrolombar (por queda anterior). Apresenta-se eupneica ao ar 

ambiente, com respiração de predomínio torácico e regular, de média amplitude e simétrica, com 

Frequência Respiratória (FR) de 15 cpm, SpO2 de 98%, Tensão Arterial (TA)-172/100 mmHG, 

temperatura axilar-36,2 0C, Frequência Cardíaca (FC) -75 bpm. Apresenta integridade cutânea mantida, 

com mucosas coradas e hidratadas.  As medidas antropométricas da senhora são de 160cm de altura 

e aproximadamente 80 kg de peso corporal, o que traduz um Índice de Massa Corporal (IMC)9 de 31,2 

Kg/m2 (o que corresponde a obesidade grau I, segundo a WHO, 2021).  

No que respeita ao tónus muscular, apresentava à entrada, grau 0 na escala de Ashworth 

modificada em todos os segmentos corporais. Força muscular mantida, grau 5/5 na escala de Lower, 

em todos os segmentos corporais, exceto no membro inferior direito (MID) (grau 3/5, por defesa em 

relação à dor). Sensibilidade mantida, tanto a superficial (dolorosa, tátil e térmica) como a profunda 

(avaliada a propriocetiva), apresentando coordenação de movimentos também mantida (teste dedo-

nariz e teste calcanhar-joelho-tíbia), assim como mantem movimentos finos (teste pegar na caneta). 

Deambula com auxiliar de marcha (canadiana no lado direito), apresentando alto risco de queda 

pela escala de Morse (score de 65 pontos), devido à existência de queda anterior (menos de 3 meses) 

 
9  Considera-se baixo peso o valor de IMC inferior a 18,5kg/m2, peso saudável entre os 18,6 e 24,9 kg/m2, pré-obesidade de 
25 a 29,9 kg/m2, obesidade grau I de 30,0 a 34,9 kg/m2, obesidade grau II (severa) de 35,0 a 39,9 kg/m2 e obesidade grau 
III (mórbida) ≥ 40,0 kg/m2 (WHO, 2021). 
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e utilização de auxiliar de marcha (DGS, 2019 b). Escala de Braden, com um score total de 23, sem risco 

de desenvolvimento de úlcera de pressão (DGS, 2011 b).  

Constatou-se, que P1 não demonstrava conhecimento sobre os cuidados a ter após a colocação 

da prótese. Assim, e na sequência de não existir uma consulta pré-operatória, de acordo com a Lista 

de intervenções nº. 2, foram realizados ensinos pré-operatórios, iniciado programa de exercícios de 

reeducação respiratória e exercícios terapêuticos no leito, alguns dos quais P1 já conhecia e executava 

por alta recreação, no domicílio. Segundo Orem (2001), correspondendo ao sistema educacional. 

No dia seguinte à admissão, foi sujeita a ATJ direito, com implantação de prótese total do joelho, 

com componente patelar. Cirurgia sem intercorrências, sob anestesia do tipo BSA (Bloqueio 

Subaracnoídeo), permanecendo com DIB com ropivacaína+morfina (que manteve até termino de 

conteúdo para 24h). Regressou ao serviço, no mesmo dia, com dreno unitubular do local cirúrgico 

(drenagem por vácuo), com drenagem hemática num total de 110cc nas primeiras 3 horas. De referir 

aumento do risco para desenvolvimento de úlcera de pressão, por score de 15 na escala de Braden 

(DGS, 2011 b) e necessidade de sistema totalmente compensatório no alcance dos requisitos 

universais (Orem, 2001). No dia seguinte, 24h após a cirurgia, apresentava 400cc de conteúdo sero-

hemático, não ocorrendo mais drenagem, o dreno foi mobilizado e removido, conforme prescrição 

médica.  Por apresentar valores de hemoglobina de 13,1 g/dl, por não se encontrar com perdas 

sanguíneas e consoante prescrição médica, iniciou exercícios no MID, com tala dinâmica, inicialmente 

com amplitude de 800 de flexão da articulação do joelho, progredindo até aos 1100 no final do mesmo 

dia (segundo prescrição médica). Durante o período de repouso terapêutico no leito, manteve 

execução de exercícios terapêuticos de reabilitação motora e respiratória e MID em extensão, tal como 

treinado anteriormente. 

Na sequência do término de execução de exercícios com tala dinâmica, efetuou 1º levante, após 

remoção da primeira camada da ligadura não funcional de Robert Jonnes (Cunha, 2008). Colocada meia 

de contenção no membro inferior contralateral. P1 mostrou-se sempre muito participativa, 

interessada e colaborante, executando autonomamente todos os exercícios possíveis. Teve alta clínica, 

após 5 dias de internamento. No quadro 4, apresentamos a comparação da avaliação efetuada 

aquando do 1º levante, e no dia da alta, como forma de evidenciar os ganhos obtidos após a nossa 

intervenção (Lista nº2). Com relação ao risco de queda aumentado, efetuados ensinos no sentido de 

gerir o ambiente no domicílio, de forma a manter o espaço livre de obstáculos (ex. retirar tapetes, 

remover mobiliário de zonas de circulação) e usar calçado fechado antiderrapante, bem como 

certificar-se da integridade das borrachas de apoio das canadianas (OE, 2013). P1, mostrou-se sempre 

interessada e demostrou apreender todos os ensinos efetuados. 
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 Avaliação no 1º levante Avaliação no dia da Alta 

Escala de força de Lower MID 3/5 MID 4/5 

Escala Numérica de Dor  6 5 

Escala de Braden 15(Alto Risco) 23(Sem Risco) 

Escala de Morse 65 (Alto Risco) 85(Alto Risco) 

Amplitude articular Joelho  800c 1100c 

Distancia percorrida em metros (m) 12m (com andarilho) 25m (1 canadiana, utilização correta) 

Equilíbrio estático(E) e dinâmico (D)  Apenas sentada- E e D  Sentada-E e D/Ortostatismo- E e D 

      Quadro 4 - Avaliação Funcional comparativa no 1º levante/dia da alta em P1 

 

Aquando da alta P1 foi, temporariamente para casa de uma neta, que vive num apartamento em 

prédio com elevador, e que prestaria apoio e acompanhamento enquanto necessário. Assegurados 

cuidados a ferida cirúrgica e terapêutica de tromboprofilaxia (heparina de baixo peso molecular de 

administração subcutânea), pelos profissionais de saúde do CS local, para quem foi enviada informação 

clínica e de enfermagem. O quadro 5, traduz através do ENCS, em pontos percentuais (PP) os 

resultados obtidos ao nível de funcionalidade geral. 

 

Elderly Nursing Core Set Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Score Geral da Funcionalidade 
29% - Problema Mode-

rado 
21,25% - Problema Ligeiro 7,8 

Autocuidado 63% - Problema Grave 32% - Problema Moderado 31 

Aprendizagem e Funções da Memó-
ria 

13% - Problema Ligeiro 13% - Problema Ligeiro 0 

Comunicação 20% - Problema Ligeiro 20% - Problema Ligeiro 0 

Relação com os amigos e cuidadores 20% - Problema Ligeiro 20% - Problema Ligeiro 0 

       Quadro 5 – Avaliação da Funcionalidade pelo ENCS de P1 

 

Como constatável P1 apresentou ganhos ao nível da funcionalidade geral (7,8 pp), após 

intervenção do EEER, com execução do plano terapêutico individualizado instituído, sendo que ao nível 

do autocuidado foi onde se constataram ganhos mais significativos (31 pp), o suficiente para deixar de 

se verificar aqui um problema grave, passando a ser moderado. P1 teve alta clínica e saiu do 

internamento, capacitada para continuar a executar autonomamente alguns dos exercícios do plano, 

tendo-o inclusivamente demonstrado. Prevêem-se por isso, ganhos ainda mais significativos a curto 

prazo, frutos das intervenções desenvolvidas junto de P1. 
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Estudo de Caso P2 

Pessoa do sexo feminino de 62 anos de idade, raça caucasiana, casada com 2 filhos. Vive em casa 

térrea, em zona urbana, mas com alguns degraus para subir na entrada principal.  Previamente com 

dependência parcial na realização de algumas atividades instrumentais de vida diária (Vigia, Ferreira e 

Sousa, 2016), devido à diminuição da mobilidade e algias ao nível do MIE, contando com o apoio do 

marido e filhos, sendo que a filha vive perto e na mesma localidade, e o filho pertence ainda ao 

agregado familiar, nenhum assume o papel de CI, por não ser necessário. Como comorbilidades 

apresenta: ansiedade, dislipidemia, obesidade, sinusite e bronquite crónica, uretrocervicopexia. 

Desconhece alergias. Medicada habitualmente com: Etoricoxib 90 mg, Pantoprazol 40 mg, Diclofenac 

75 mg, Tramadol 75 mg + Paracetamol 650 mg. 

É internada no serviço de ortopedia, eletivamente com o diagnóstico de gonartrose idiopática à 

esquerda, para ATJ esquerdo. O primeiro contato com P2, constituiu o princípio da relação terapêutica 

(Lopes, 2005) e foi na sua admissão, encontrando-se calma, lucida e orientada alo e 

autopsiquicamente. Queixosa com dor grau 8, segundo a EN de dor (DGS, 2011 a), ao nível do joelho 

esquerdo (evidenciada com o movimento da articulação). Apresenta-se eupneica ao ar ambiente, com 

respiração de predomínio torácico e regular, de média amplitude e simétrica, com FR de 18 cpm, SpO2 

de 98%, TA-149/99 mmHG; temp. axilar-35,9 0C; FC-82bpm. Apresenta integridade cutânea mantida, 

com mucosas coradas e hidratadas.  As medidas antropométricas da senhora são de 152cm de altura 

e aproximadamente 67 kg de peso corporal, o que traduz um IMC de 29 Kg/m2 (o que corresponde a 

pré-obesidade, segundo a WHO, 2021).  

No que respeita ao tónus muscular, apresentava à entrada, grau 0 na escala de Ashworth 

modificada em todos os segmentos corporais. Força muscular mantida, grau 5/5 na escala de Lower, 

em todos os segmentos corporais, exceto no membro inferior esquerdo (MIE) (grau 3/5, por defesa 

em relação à dor). Sensibilidade mantida, tanto a superficial (dolorosa, tátil e térmica) como a 

profunda (avaliada a propriocetiva), apresentando coordenação de movimentos também mantida 

(teste dedo-nariz e teste calcanhar-joelho-tíbia), assim como mantem movimentos finos (teste pegar 

na caneta). 

Deambula com auxiliar de marcha (canadiana no lado esquerdo). Médio risco de queda pela 

escala de Morse, com score de 40 pontos (DGS, 2019 b). Escala de Braden, com um score total de 23, 

sem risco de úlcera de pressão (DGS, 2011 b).  

Constatou-se, que P2 não demonstrava conhecimento sobre os cuidados a ter após a colocação 

da prótese. Na sequência de não existir uma consulta pré-operatória, foram realizados ensinos pré-



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

80 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

operatórios e iniciado programa de exercícios de reeducação respiratória e exercícios terapêuticos no 

leito (Lista de Intervenções n.º 2), de encontro ao sistema educacional de Orem (2001). 

No dia seguinte à admissão, foi sujeita a ATJ, implantada prótese total do joelho, com componente 

patelar. Cirurgia sem intercorrências, sob anestesia do tipo BSA (Bloqueio Subaracnoídeo), 

permanecendo com DIB com ropivacaína+morfina (que manteve até termino de conteúdo para 24h). 

Regressa ao serviço, no mesmo dia, com dreno unitubular, do local cirúrgico (drenagem por vácuo), 

com drenagem hemática num total de 150cc nas primeiras 12 horas. De referir aumento do risco para 

desenvolvimento de úlcera de pressão, por score de 15 na escala de Braden (DGS, 2011 b) e 

necessidade de sistema totalmente compensatório no alcance dos requisitos universais (Orem, 2001). 

No dia seguinte á cirurgia e findas mais de 24h, apresentava 250cc de conteúdo sero-hemático, 

não ocorrendo mais drenagem, o dreno foi mobilizado e removido, conforme prescrição médica.  Ao 

final deste mesmo dia, por apresentar valores de hemoglobina de 12,9 g/dl, por não se encontrar com 

perdas sanguíneas e consoante prescrição médica, iniciou exercícios no MIE, com tala dinâmica, 

inicialmente tolerando apenas amplitude de 600 de flexão da articulação do joelho. Durante o período 

de repouso terapêutico no leito, manteve execução de exercícios terapêuticos de reabilitação motora 

e respiratória e MIE em extensão, tal como treinado anteriormente. 

Na sequência do término de execução de exercícios com tala dinâmica, efetuou 1º levante, após 

remoção das primeiras duas camadas da ligadura não funcional de Robert Jonnes (Cunha, 2008). 

Colocada meia de contenção no membro inferior contralateral. P2 mostrou-se sempre muito 

participativa, interessada e colaborante, executando autonomamente todos os exercícios possíveis. 

Teve alta clínica, após 4 dias de internamento. No quadro 6 apresentamos a comparação da avaliação 

efetuada aquando do 1º levante e no dia da alta, como forma de evidenciar os ganhos obtidos após a 

nossa intervenção (Lista nº2). Com relação ao risco de queda aumentado, efetuados ensinos no 

sentido de gerir o ambiente no domicílio, de forma a manter o espaço livre de obstáculos (ex. retirar 

tapetes, remover mobiliário de zonas de circulação) e usar calçado fechado antiderrapante, bem como 

certificar-se da integridade das borrachas de apoio das canadianas (OE, 2013). P1, mostrou-se sempre 

interessada e demostrou apreender todos os ensinos efetuados. 

 

 Avaliação no 1º levante Avaliação no dia da Alta 

Escala de força de Lower MIE 3/5 MIE 4/5 

Escala Numérica de Dor  6 5 

Escala de Braden 15(Alto Risco) 23(Sem Risco) 

Escala de Morse 40 (Médio Risco) 60 (Alto Risco) 
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Amplitude articular Joelho  600c 1200c 

Distancia percorrida em metros (m) 10m (com andarilho) 20m (canadiana, utilização correta) 

Equilíbrio estático(E) e dinâmico (D)  Apenas sentada- E e D  Sentada-E e D/Ortostatismo- E e D 

(diminuído) 

      Quadro 6 - Avaliação Funcional comparativa no 1º levante/dia da alta em P2 

 

P2 informou no dia da alta que a filha iria assumir, enquanto necessário, o papel de CI. 

Assegurados cuidados á ferida cirúrgica e administração subcutânea de heparina de baixo peso 

molecular (tromboprófilaxia), pelos profissionais de saúde do CS local, para quem foi enviada 

informação clínica e de enfermagem.  P2, mostrou-se sempre interessada e demostrou apreender 

ensinos efetuados. O quadro 7, traduz pelo ENCS, em PP os resultados obtidos ao nível de 

funcionalidade geral. 

 

Elderly Nursing Core Set Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Score Geral da Funcionalidade 33,2% - Problema Moderado 
27,5% - Problema Mode-

rado 
5,7 

Autocuidado 55% - Problema Grave 40% - Problema Moderado 15 

Aprendizagem e Funções da Memó-
ria 

15% - Problema Ligeiro 10% - Problema Ligeiro 5 

Comunicação 30% - Problema Moderado 20% - Problema Ligeiro 10 

Relação com os amigos e cuidadores 33% - Problema Moderado 40% - Problema Moderado -7 

     Quadro 7 – Avaliação da Funcionalidade pelo ENCS de P2 

 

P2 apresentou ao nível da funcionalidade geral ganhos na ordem de 5,7 pp. Apesar de após 

intervenção do EEER, com execução do plano terapêutico individualizado instituído, se reconhecerem 

ganhos significativos, principalmente ao nível do autocuidado (15 pp), não foi o suficiente para alterar 

o status ao nível da funcionalidade geral. Contribuiu para isto o fato de, ao nível da relação com os 

amigos e cuidadores, na 1ª avaliação não se assumir a existência de prestadores de cuidados pessoais 

(classificado: «não aplicável»), sendo que na última avaliação nos foi dado a conhecer o fato de que a 

filha assumiria o papel de CI durante a recuperação, traduzindo-se isto numa aparente perda ao nível 

da relação com os amigos e cuidadores (-7 pp).  

 Como constatado no conceito autocuidado foi onde se verificaram os ganhos mais significativos 

(15pp), o suficiente para passar de problema grave a moderado, principalmente devido à alteração no 

item «andar», que pela diminuição do grau de dor, fortalecimento muscular e aumento da amplitude 

articular, passou a representar uma dificuldade moderada em vez de grave, como anteriormente. 

Também no item «deslocação com algum tipo de equipamento», passou de dificuldade moderada a 
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ligeira. P2 teve alta clínica e saiu do internamento, capacitada para continuar a executar 

autonomamente alguns dos exercícios do plano, tendo-o inclusivamente demonstrado. 

 

2.4.2 - Estágio Final: Contexto clínico do foro respiratório (Grupo B) 

 

Neste estágio, o grupo para inclusão no projeto de intervenção, foi de três pessoas com alterações 

respiratórias (P3, P4 e P5), e dois cuidadores, os de P3 e P4 (denominados por isso Cp3 e Cp4). Foram 

considerados dois períodos de avaliação, comtemplando a aplicação do ENCS e restantes instrumentos 

de avaliação considerados pertinentes. O correspondente à avaliação diagnóstica, logo na 1ª sessão e 

a avaliação final após 12ª sessão. A caracterização sociodemográfica dos participantes do grupo B, 

encontra-se definida no quadro 8. 

 

 P3  P4 P5 Cp3 Cp4 

Idade 83 79 75 49 72 

Género Masculino Masculino Feminino Feminino Feminino 

Nacionalidade Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

Estado Civil Casado Casado Casada Casada Casada 

Agregado Fa-
miliar 

Mulher Mulher Marido Marido Marido 

Nível de Esco-
laridade 

Não frequentou 
a escola/ não 

sabe ler 

4.ª classe 9.ºano de escola-
ridade 

Licenciatura  3.ª classe 

Profissão Pescador refor-
mado 

Pescador refor-
mado 

Assistente opera-
cional reformada 

Desempregada Cozinheira re-
formada  

 

Residência Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana 

     Quadro 8– Caracterização sociodemográfica dos participantes do grupo B 

 

Constata-se numa breve análise sociodemográfica deste grupo de pessoas (Grupo B), no que 

respeita aos participantes com alterações do foro respiratório, a inclusão de 3 pessoas (P3, P4, P5), 

todas de nacionalidade portuguesa, casadas e residentes em zona urbana, residindo com o/a 

respetivo/a conjugue. Duas do sexo masculino (66,7%) e uma do sexo feminino (33,3%). A média de 

idades é de 79 anos. No referente ao nível de escolaridade o grupo é heterogenia, sendo que 33.3% 

completou o 9.º ano de escolaridade (n=1), 33,3% completou a 4ª classe (n=1) e 33,3% não frequentou 

a escola e não sabe ler nem escrever, exceto assinatura (n=1). Por idade, todos os participantes se 

encontram reformados. Quando no ativo, os dois de género masculino eram pescadores e a 

participante de género feminino, assistente operacional em espaço escolar de atividades de tempos 

livres.  



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

83 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

No que se refere aos cuidadores, apenas P3 e P4 apresentam pessoa significativa, que se assume 

como CI. Corroborando Martins et. al (2016) e os resultados obtidos por Sequeira (2018), em estudo 

sobre o tema, ambos os CI são do sexo feminino, com uma média de idades de 60,5 anos, ambas 

domésticas e sem atividade laboral, sendo que as duas são familiares próximas, filha e conjugue, 

respetivamente. As duas de nacionalidade portuguesa. A cuidadora de P3 (Cp3), é sua filha, 

desempregada, reside no mesmo edifício, mas no andar de baixo, facilitando a prestação de cuidados. 

É cuidadora a tempo inteiro também da esposa de P3, sua mãe. Tinha anteriormente uma curta 

experiência enquanto cuidadora, assumindo esta responsabilidade com P3 há cerca de 10 anos.   

A CI de P4 (Cp4), é sua esposa. Encontra-se reformada por idade e é à semelhança de P4, idosa e 

autónoma, com bom estado geral, sendo que, quando profissionalmente no ativo trabalhava como 

cozinheira num jardim infantil. Juntamente com o seu marido compõem o agregado familiar. Tem 

como acontecimento de vida significativo o fato de a filha ter tido um AVC isquémico há cerca de 7 

anos, resultando hemiparesia à direita e dependência total nas atividades de vida durante cerca de 3 

anos (durante os quais residiu com os pais), pelo que já apresentava experiência de cuidadora, 

conhecendo inclusivamente diversos recurso e produtos de apoio. 

 

Estudo de Caso P3 

P3 vive com a esposa que se encontra parcialmente dependente nas AVD. Têm quatro filhos (3 do 

género feminino e 1 do género masculino) todos residem na mesma cidade e prestam apoio, se 

necessário. Uma das filhas assume o papel de CI, reside no mesmo edifício, embora em habitações 

fisicamente independentes (Rés do Chão), o filho e nora, residem também no mesmo edifício, no andar 

superior (2º andar), prestam apoio, se necessário. Habitação própria, plana no seu interior, contudo 

têm de subir um lance de escadas para acesso á mesma (1º andar), que desde há cerca de 1 ano, deixou 

de subir e descer, mesmo com ajuda, por astenia e dispneia intensa e, segundo a CI, desmotivação, 

sendo necessário ser transportado em cadeira. Boas condições de habitabilidade, wc com poliban e 

com produtos de apoio: barras de apoio, elevador de sanita, banco para duche. Boa luminosidade e 

climatização.  

Antecedentes pessoais de síndrome de pernas inquietas, adenoma tubuloviloso e leiomioma, 

diagnosticado em 2008, com DPOC com enfisema centrilobular e bronquiectasias, seguido em consulta 

de Pneumologia no hospital da área de residência, desde então. Desconhece alergias, abandonou 

hábitos tabágicos, que mantinha desde a infância (mais de 40 cigarros/dia), há 6 anos. Mantem hábitos 

alcoólicos (segundo CI, cerca de 750ml de vinho por dia, repartido pelas refeições). Medicado com 

Indacaterol 300 mcg (1 inalação/dia), Brometo de Triotrópio 18 mcg (1 inalação/dia), Budenosida 
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400mg (2 inalações/dia), Aminofilina 225mg (2 vezes/dia), Clonazepam 1mg (1 vez/dia), Lactulose 

saquetas (10gr/15ml, 1 vez ao dia), sem terapêutica para SOS.   Todos os medicamentos com 

administração por via inalatória são em pó, os quais até á data têm administro corretamente. Efetua 

gestão da terapêutica farmacológica com apoio da filha cuidadora, com alguma renitência à toma da 

lactulose, que recusa, por vezes. Sem comorbilidades complexas diagnosticadas, impeditivas de 

realização de PRR no domicílio (DGS, 2019 a). 

Mantem, prescrito pela pneumologia OLD por óculos nasais a 2.5l/min. em repouso e 3l/min. no 

esforço, que cumpre durante as 24h, desde há 6 anos (2015). Demonstra alguns conhecimentos e 

habilidades no manuseamento do equipamento, para administração, mas a manutenção e gestão é 

efetuada pela CI. Trata-se de um estacionário criogénico (Cordeiro & Menoita, 2012) e de uma unidade 

portátil (pouco utilizada), sendo que tem ainda um cilindro com O2 gasoso, a utilizar em SOS, ambos 

fornecidos pela empresa Air Liquid, sem custos monetários ao utilizador.  

No momento da avaliação diagnóstica mantinha a mesma prescrição de oxigénio, de 2015. No 

entanto efetuava, por iniciativa própria, 3l/m em repouso. Mantendo presente a ideia de que 

aumentar o fluxo de oxigénio, seria benéfico para si. A sua cuidadora Cp3, avalia com frequência as 

saturações periféricas de O2, com recurso a oxímetro portátil que adquiriu, conhece e interpreta 

corretamente os valores de referência estando desperta para a contraindicação de aumentar o fluxo 

de O2, sem prescrição. No início do programa efetuados ensinos a P3, com reforço dos mesmos a Cp3, 

sobre gestão de oxigenoterapia: efeitos secundários, contraindicações da utilização desregrada de 

oxigénio, desmistificação da ideia de que o conforto e bem-estar são sempre diretamente 

proporcionais ao fluxo de O2 utilizado (Yu et. al, 2017), reduziu fluxo para 2,5l/min. em repouso, 

mantendo SpO2 na ordem dos 93-94%. 

Pela consulta do processo clínico e registos eletrónicos de enfermagem, último internamento em 

maio de 2019, por insuficiência respiratória global, com quadro de edema agudo do pulmão e 

necessidade de ventilação não invasiva (VNI). Única alusão no processo clínico à categorização da 

doença, corresponde a este internamento, sendo classificada a DPOC na categoria D, que mantem na 

atualidade por mMRC =4 e 2 exacerbações no último ano (GOLD, 2021). Sem espirometrias disponíveis 

para consulta.  Teve alta clínica, com prescrição de VNI por CPAP, no domicílio durante a noite, que 

cumpre, com dificuldade de adaptação ao dispositivo facial, apresentando pele macerada ao nível do 

nariz (efetuaram-se ensinos sobre cuidados de hidratação à pele e prevenção de úlceras por pressão) 

(DGS, 2011 b). Foi nesta data referenciado para ECCI. Iniciou PRR em ambulatório, com EEER, que 

suspendeu no início do atual contexto pandémico, com agravamento do estado geral desde então, 
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inclusivamente com recorrência ao Serviço de Urgência (SU) em março de 2021 por crise de dispneia 

acentuada, pelo que ficou com indicação para retoma de PRR, logo que possível.  

Na avaliação diagnóstica, momento de início da relação terapêutica (Lopes, 2005), lúcido e 

orientado alo e autopsiquicamente, humor deprimido. Parâmetros vitais: TA- 132/60 mmHg; FC-87 

bpm; temperatura axilar- 35,9 C0; SpO2 de 94% em repouso (OE, 2018 a; OE 2019; DGS, 2019 a). 

Ligeiramente polipneico (22 cpm), respiração mista e superficial, simétrica. À auscultação pulmonar, 

murmúrio vesicular diminuído nas bases, alguns roncos dispersos, sem outros ruídos adventícios.  Na 

EN de dor, refere 5 ao nível dos gémeos, embora intermitentemente, e refere desconforto abdominal, 

que não identifica como dor (desde há cerca de 1 mês). Como medidas antropométricas, 1,55 m de 

altura e 40 Kg de peso. Calculado IMC em 16,6 Kg/m2, traduzindo baixo peso (OE, 2018a; WHO, 2021). 

Pelo questionário de dispneia mMRC, encontra-se no grau 4 (OE, 2016b; DGS, 2019 a). Na realização 

das suas AVD refere cansaço fácil, identifica a higiene e o vestir-se como os momentos de maior 

cansaço e dispneia, bem como o caminhar distâncias maiores ou descer e subir escadas. Refere 

expetativa e objetiva, reduzir o cansaço e dispneia para estes esforços.  

Por impossibilidade de realização de teste de marcha dos 6 minutos, na avaliação diagnóstica, foi 

efetuado teste de sentar e levantar em 1 minuto, encontrando-se abaixo do percentil 25, considerando 

o seu género e idade, conseguindo efetuar apenas 12 agachamentos, sem apoio (DGS, 2019 a). 

Finalizado o teste, na escala de Borg para dispneia, encontrava-se no nível 8 (falta de ar muito intensa), 

e na escala de Borg para avaliação subjetiva de esforço, no nível 17 (esforço muito intenso), SpO2 90%, 

TA- 166/71 mmHg, FC-116 bpm, traduzindo um elevado grau de intolerância à atividade e 

descondicionamento físico (DGS, 2019 a; Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2016; OE, 2018 a). 

Na escala de equilíbrio de Berg, obteve pontuação final de 38 pontos, o que traduz um 

comprometimento médio do equilíbrio, com um risco de queda médio, associado. Reforçados ensinos 

no sentido de gerir o ambiente de forma a manter o espaço livre de obstáculos (ex. retirar tapetes, 

remover mobiliário de zonas de circulação) e usar calçado fechado antiderrapante. CP3 demonstrava 

já conhecimentos a respeito. Avaliada também escala de Braden, com um score total de 19, traduzindo 

baixo risco de úlcera de pressão (DGS, 2011 b). 

Considerando, Orem (2001), P3 apresenta défice nomeadamente ao nível de requisitos universais 

como por exemplo, manutenção de uma quantidade suficiente de ar e equilíbrio entre atividade e o 

repouso, manutenção de uma ingestão suficiente de água e alimentos, necessitando de intervenção 

permanente parcialmente compensatória, do seu agente de autocuidado informal. Dependente total 

na AVD higiene, assegurada por Cp3, dependente parcial nas restantes AVD. Faz levante e deambula, 

sem auxiliar de marcha, apenas pelo domicílio, permanece a maior parte do tempo sentado. Refere 
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cansaço com dispneia e fadiga quase permanente, para todas as AVD e instrumentais (Fotokian et. al, 

2017). Com tosse produtiva frequente, mais acentuada matinalmente, com expulsão de secreções de 

cor esbranquiçada. Utiliza dispositivo Acapella (fornecido na última intervenção de ER em PRR), 

diversas vezes ao dia (não sabe especificar) com cerca de 10 ciclos por vez, com bastante benefício na 

clearance das secreções (segundo informações cedidas [sic]). Demonstrou conhecimentos e destreza 

na utilização do dispositivo, exceto sobre necessidade e método de higienização e manutenção do 

equipamento.  

Referiu alterações do transito intestinal, com obstipação, para a qual se encontra medicado (por 

vezes não cumpre terapêutica). Efetuados ensinos a P3 e Cp3, sobre a necessidade de cumprir 

prescrição da terapêutica laxante, de aumento da atividade física, reforço hídrico e aumento da 

ingestão de alimentos ricos em fibra, bem como alimentos a evitar. P3 apresenta dificuldade na 

manutenção de reforço hídrico, apesar da insistência de Cp3. Nos últimos meses com dejeção diária, 

em pequena quantidade, fezes duras, pelo que refere cansaço e falta de ar muito intensa (7, na escale 

de Borg para dispneia), durante a eliminação intestinal. Efetuados ensinos sobre controlo da 

respiração e posição de conforto, aos quais referiu algum benefício.  

Pelo seu estado de baixo peso, perda de massa muscular e risco de desnutrição com 

IMC<20Kg/m2 (OE, 2018 a; OMS, 2021), na sequência de queixas de anorexia e cansaço com dispneia 

durante as refeições, foi iniciado (após discussão com médico de família), por acordo com P3 e Cp3, 

plano alimentar com reforço da ingestão energética e proteica, com recurso a algumas alterações na 

alimentação e ingestão de suplemento alimentar proteico, duas vezes ao dia, perfazendo um total de 

600Kcal/dia. Foi aconselhada a manutenção deste reforço alimentar durante 3 meses e procura de 

ajuda especializada, findos os mesmos, se necessário (OE, 2018 a). Efetuados ensinos sobre estratégias 

para minimizar a sintomatologia respiratória ao comer, a P3 e Cp3, a quem foi entregue documento 

escrito com algumas estratégias a considerar (Yu et. al, 2017). Discutidos e abordados com P3 e Cp3, 

os malefícios e contraindicação de ingestão de álcool, na sua situação. Aceitou reduzir o consumo, 

reconhecendo exacerbação de sintomatologia após a sua ingestão, começou por misturar água no 

vinho e reduzir quantidade, sendo que até ao término do programa abandonou por completo hábitos 

alcoólicos (confirmado por Cp3, que providencia os bens de consumo). 

Ao longo das sessões P3 manteve, com uma exceção, nos módulos de exercício aeróbico e de 

força muscular, SpO2 > 85% com recurso a oxigenoterapia a 3l/min. sendo, no entanto, necessárias 

algumas pausas para permitir executar o esforço e exercícios (Hoeman, 2011). Com alteração da TA 

sistólica, por vezes valores na ordem dos 175mm/Hg, fato comunicado à sua médica de família, FC com 

subida de valores até 115 bpm, recuperando os seus valores de referência em cerca de 10/15 min. (OE, 
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2018; DGS, 2019 a).  Mostrou-se quase sempre, interessado e motivado, contudo aproximadamente a 

partir da 7ª sessão, por vezes pouco participativo, referindo cansaço acrescido e receio de crise de 

dispneia e aumento de desconforto abdominal, exacerbação de humor deprimido e 

instabilidade/labilidade emocional. Ao longo das sessões, mantidos valores na escala de Borg para 

avaliação de esforço entre 12-13 e na escala de Borg para dispneia entre 4-5, no cumprimento de 

condições de segurança (DGS, 2019 a; Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 a; Wang et. al, 2020).  

P3 referiu constantemente, desconforto abdominal, constatada distensão do abdómen, variável 

ao longo do tempo, referindo ainda desconforto noturno, pela interface facial do CPAP, ao qual referia 

inadaptação,  pelo ruido exagerado (confirmado pela esposa) e pela sensação de pressão elevada de 

impulsão de ar. Foi por nós contatada a representante da empresa Air Liquid, dado não haver  

reparametrização do dispositivo desde o inicio da sua utilização, fato que foi comunicado, pela 

empresa, ao pneumologista de P3. Foram confirmados os parâmetros e substituído interface facial, 

com pouco benefício. Ficou a guardar avaliação de pneumologia. Discutida situação com o médico de 

família, que deu indicação para aguardar resposta de pneumologista, comunicado também o fato de 

utente não ter prescrita medicação de SOS, prescrevendo o mesmo salbutamol em solução de 

pressurização, 100 microgramas/dose (1 a 2 inalações em câmara expansora em SOS). 

Na avaliação inicial da 10ª sessão, à auscultação, presença de roncos nas bases e sibilos. Refere 

mais cansaço e dispneia a pequenos esforços (8, por vezes 9 na escala de Borg para dispneia), aumento 

do desconforto abdominal. SpO2 no esforço de 84% pelo que se suspendeu o módulo de exercício 

anaeróbico, efetuando-se apenas técnicas de cinesiterapia respiratória, objetivando a otimização da 

ventilação e mobilização de secreções com limpeza das vias aéreas (OE, 2018 a). Reforçados ensinos 

sobre controlo de respiração e posições de conforto e relaxamento. Revisto plano de atuação para 

exacerbações (Albà & Puig-Gros, 2017; Almeida et. al, 2016; Farquhar et al., 2016; OE, 2018a; Spruit 

et. al, 2013; Yang et al., 2017). No final utente melhorado, à auscultação sem ruídos adventícios e sem 

queixas de cansaço, SpO2 de 93%.   

Na avaliação inicial para a 11ª sessão, piorado, com distensão abdominal acentuada, edemas dos 

membros inferiores, rouquidão, polipneico (28cpm), dispneia grau 9 na escala de Borg, SpO2 89%, à 

auscultação roncos acentuados nas bases e sibilos dispersos, TA-152/75 mmHg e FC- 105 bpm. Foi 

contactada linha de emergência (112). P3 foi avaliado no SU do hospital da área de residência. Ficou 

internado em unidade de cuidados intermédios, por agudização de DPOC, gasometria arterial 

reveladora de acidose respiratória. Manteve VNI (com reajuste dos parâmetros, principalmente a 

pressão inspiratória) iniciou corticoterapia, com benefício. Teve alta clínica após 7 dias de 

internamento. No regresso bastante melhorado, manteve terapêutica anterior, com acréscimo de 
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Perindopril 2.5 mg, 1 x dia, e ciclo de 24 dias de corticoterapia oral (iniciou com 40mg, reduzindo 10mg 

de 8/8 dias até suspensão), reparametrizado CPAP.  

Retomou programa 3 dias após a alta, apenas com cinesiterapia respiratória na 1ª sessão, pós 

internamento. Efetuou mais 4 sessões do que as previstas inicialmente como forma de compensar a 

pausa, num total de 16 sessões. No final do programa, utente melhorado. Reavaliado teste de levantar 

e sentar em 1 minuto, conseguindo um total de 19 agachamentos, aproximando-se do percentil 25 

(mínimo), identificando a sensação subjetiva de esforço para o fazer nos 14/15 na escala de Borg, com 

um nível de dispneia na mesma escala para o efeito de 5, com SpO2 de 95%, TA- 155/69 mmHg e FC- 

110 bpm. Conseguido um acréscimo de 7 agachamentos, o que traduz pela DGS, mais do que a 

“diferença mínima, clinicamente significativa de benefício físico após um PRR” (DGS, 2019 a, p.25), 

cifrada nos 3 agachamentos. No final do programa proposto a P3 descer e subir o lance de escadas de 

sua casa para acesso ao logradouro, comum à habitação de ambos os filhos. Desafio aceite e cumprido, 

com recurso a dispositivo portátil de O2, referindo o mesmo, pretender voltar a descer ao logradouro 

com mais frequência, dado sentir-se capacitado para tal. Avaliada e reavaliada funcionalidade de P3 

através do ENCS, apresentamos os resultados e respetivos ganhos no quadro 9. 

 

Elderly Nursing Core Set Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Score Geral da Funcionalidade 42,75% - Problema Moderado 
32,5% - Problema Mode-

rado 
10,25 

Autocuidado 68% - Problema Grave 55% - Problema Grave 13 

Aprendizagem e Funções da 
Memória 

23% - Problema Ligeiro 17% - Problema Ligeiro 6 

Comunicação 40% - Problema Moderado 25% - Problema Moderado 15 

Relação com os amigos e cui-
dadores 

40% - Problema Moderado 33% - Problema Moderado 7 

       Quadro 9 – Avaliação da Funcionalidade pelo ENCS de P3. 

 

Constata-se pela interpretação do quadro 9, que P3 apresentou ganhos bastante significativos ao 

nível da funcionalidade geral (10,25 pp), após intervenção do EEER, com execução do PRR 

particularizado instituído (Farquhar et. al, 2016; Wang et al, 2020; Yang, et.al, 2017). Ao nível do 

conceito de autocuidado constataram-se ganhos significativos (13 pp), embora continuando a 

representar um problema grave, notaram-se melhorias significativas, confirmadas por P3 e Cp3, 

nomeadamente no item «vestir-se», «cuidar de partes do corpo», devido à redução do cansaço e 

ganhos na força muscular. Na globalidade houve também ganhos na capacidade de «realizar as rotinas 

diárias», pela melhor condição física, percetíveis em ganhos ao nível de itens do ENCS como, «mudar 
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e manter a posição básica do corpo», por maior facilidade, nomeadamente na capacidade de se 

agachar ou curvar. 

Percetíveis ganhos ao nível de gestão terapêutica eficaz e controlo de crises e exacerbações 

(Farquhar et. al, 2017; Wang et. al, 2020; Yu et. al, 2017). De notar também a relevância da ausência 

de dor nos gémeos (em repouso), referida na avaliação inicial, uma vez que esta representa um 

sintoma de descondicionamento físico (Cordeiro & Menoita, 2012), tornou-se um ganho evidente ao 

nível do item «sensação de dor». Apresentou ainda ganhos ao nível do item «defecação», por adesão 

terapêutica e ingestão hídrica aumentada, não efetuando tanto esforço e mantendo um padrão de 

eliminação intestinal diário, regular e com fezes moldadas.  No referente á «estrutura das áreas da 

pele», demonstrados conhecimentos por P3 e Cp3 sobre cuidados a ter com a pele e prevenção de 

úlceras de pressão, especificamente na face, induzidas pela interface facial do dispositivo de VNI, 

resolvida inclusivamente maceração apresentada no nariz aquando da avaliação diagnóstica. 

Quanto à CI de P3, mostrou-se sempre interessada, participativa e motivada. A mesma referiu, 

que nos últimos tempos a relação com o P3 se havia deteriorado com maior frequência de momentos 

de crispação e conflituosidade (Farquhar et. al, 2017). Em parte, devido ao fato de P3 continuar a 

ingerir bebidas alcoólicas que Cp3 se recusava a providenciar, segundo a mesma por lhe provocarem 

oscilações de humor e agressividade temperamental. Em conversa informal, refere estar «cansada», 

não se sentir apoiada pelos restantes familiares e reconhece, após conversação, necessitar de mais 

momentos de escape (sic).  Foram aplicadas a ESC de Zarit, juntamente com o questionário de PNACI 

(Barbas, 2020).  

Na ESC, obtivemos uma pontuação total de 50, o que segundo Sequeira (2010) traduz uma 

«sobrecarga ligeira».  As questões que foram individualmente classificadas com maior pontuação (3 

ou 4), são referentes aos fatores de «perceção de autoeficácia» (100% das questões representativas 

deste fator, com pontuação 3) e «relação interpessoal» (60% das questões representativas deste fator, 

com pontuação 3 ou 4).  A pontuação máxima com que uma questão foi classificada foi de 4 (muitas 

vezes), sendo que das 22 questões, apenas   4,5% foi assim classificada (n=1) e é relativa ao fator 

«relação interpessoal». Pelo que foram estas as áreas em que mais se trabalhou com o cuidador Cp3 

e P3, «relações interpessoais» e «perceção de autoeficácia», como evidenciado na lista de 

intervenções nº3. Nomeadamente ao nível do reforço positivo, apoio psicológico com identificação de 

estratégias de alívio, descanso e transmissão e validação de conhecimentos de encontro aos resultados 

obtidos com o questionário de PNACI (Barbas, 2020), apresentados no quadro 10, que contempla a 

perceção de necessidades na avaliação diagnóstica e após intervenção educacional junto de Cp3. 
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Escala PNACI Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Alimentação 45% - Problema Moderado 4%-Não há Problema  41 

Levante/Transferência 40% - Problema Moderado 4%-Não há Problema  36 

Comunicação 15% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 11 

Uso do Sanitário 0% - Não há Problema  0% - Não há Problema 0 

Higiene 15% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 11 

Vestuário 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Eliminação Intestinal 15% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 11 

Eliminação Vesical 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Posicionamento 40% - Problema Moderado 4% - Não há Problema 36 

Marcha/Auxiliares de Marcha  0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Controlo da Dor 15% - Problema Ligeiro 0% - Não há Problema 11 

Exercícios Terapêuticos  43% - Problema Moderado 15% - Problema Ligeiro 28 

Produtos de Apoio 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Prevenção de Quedas 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Prevenção de Úlceras por Pressão 15% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 11 

Percentagem média de necessidade 
de aprendizagem  

16% - Problema Ligeiro 3% - Não há Problema 13 

    Quadro 10 - Perceção das Necessidades de Aprendizagem de Cp3 

 

Através do questionário de PNACI (Barbas, 2020), constatou-se que de modo geral as 

necessidades de aprendizagem representavam na avaliação diagnostica, e em média, um problema 

ligeiro (16%). Ou seja, Cp3, demonstrava conhecimentos e competências práticas que lhe permitiam 

fazer face a quase todas as necessidades de P3, sendo que em termos de frequência absoluta, 6 itens 

da escala foram classificados como «1- não há problema» (0-4%), 5 itens classificados como «2 - 

problema ligeiro» (5-24%) e os restantes 4 itens classificados como «3 - problema moderado» (25-

49%). Estes últimos, traduzindo áreas onde Cp3 sente maior défice de conhecimentos o que poderá 

colocar em causa a adequada satisfação de necessidades de P3 (Farquhar et. al, 2017; Albà e Puig-

Gros, 2017) e influenciar a sua «perceção de autoeficácia». Destes 4 itens com «problema moderado», 

metade (n=2) são justamente áreas onde, até à data, o grau de dependência de P3 era menor ou 

inexistente, pelo que dada a ausência de necessidade de aplicação de conhecimentos relacionados, 

Cp3 não procurou mais informação (levante/transferência e posicionamento), espelhando aqui a 

necessidade de investimento nestas áreas, que podem a médio prazo ser mais afetadas. 

A outra metade (n=2) corresponde ao item alimentação e ao item referente a exercícios 

terapêuticos. Sendo que existe algum conhecimento e competências práticas, mas subsistindo 

dificuldades no cuidado, sendo que os mesmos se revelam necessários e importantes, nomeadamente 

os de técnicas de descanso e relaxamento, de limpeza das vias aéreas, treino de força muscular e treino 

de exercício aeróbico. Para estes a CI reconhece dificuldade na ajuda e supervisão dos mesmos 

(Farquhar et. al, 2017; Albà & Puig-Gros, 2017). Assim tentou-se corrigir esta carência, incluindo Cp3, 

sempre que possível, na execução do PRR, demonstrando a execução de algumas técnicas e dando 
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oportunidade de as praticar, visando a sua capacitação (OE, 2015). A alimentação também classificada 

como problema moderado, foi o item em relação ao qual Cp4 demonstrou maior preocupação, dado 

o estado de baixo peso apresentado por P3 e o fato da preparação dos alimentos ser da sua inteira 

responsabilidade, ao que se correspondeu com os devidos ensinos sendo identificadas estratégias 

visando a instrução e capacitação. Corroborando os resultados encontrados em estudos recentes (Albà 

& Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. al, 2017), constataram-se melhorias significativas 

em todos os itens que representavam maior problema, apresentando cada um deles regressão para o 

nível problemático anterior, o que demonstra aquisição de conhecimentos com reflexo em melhorias 

na prestação de cuidados, inclusive na avaliação final, a percentagem média de perceção de 

necessidades de aprendizagem, não representa problema (3%).   

Terminado o programa P3 e Cp3 apresentam ganhos em conhecimentos e capacidades, 

nomeadamente de execução autónoma de alguns dos exercícios do plano, tendo-o inclusivamente 

demonstrado, compreendendo a importância de manter atividade física, por forma a evitar a espiral 

de descondicionamento físico e dispneia daí resultante (Farquhar et. al, 2016; Fotokian et.al, 2017; OE, 

2015, 2018 a; Wang et. al, 2020). P3 apresenta padrão intestinal regular e cumpre terapêutica 

instituída. Abandonou hábitos alcoólicos, o que influenciou positivamente o item do ENCS 

«relacionamentos familiares», e pode ter tido interferência, entre outros fatores, nos ganhos 

apresentados ao nível do conceito comunicação e aprendizagem e funções da memória. Com Cp3, 

contribuiu-se seguramente para melhorar a sua «perceção de autoeficácia». Em suma houve melhoria 

significativa ao nível da capacidade de autocuidado e funcionalidade geral. 

 

Estudo de Caso P4 

Trata-se de uma pessoa do sexo masculino com 79 anos de idade, reformado, casado. A esposa 

com quem vive, com 72 anos de idade, autónoma e com bom estado geral, assume as funções de CI 

(Cp4). Têm duas filhas, uma emigrada em Inglaterra, a segunda filha e o neto (adulto) vivem no mesmo 

bairro. Cp4 presta apoio a esta filha, dado a mesma ter limitações físicas por sequelas de AVC 

isquémico, há cerca de 7 anos. O neto colabora no necessário.  P4, vive em habitação própria 

permanente, plana no seu interior, contudo têm de subir dois lances de escadas para acesso á mesma 

(1º andar).  Boas condições de habitabilidade, dispõe de cama elétrica articulada, que lhe permite 

posicionamento em semi-fowller, ou fowller. WC, com poliban e banco para banho (que não utiliza). 

Boa climatização e luminosidade.  

Diagnosticado pela pneumologia com DPOC tabágica com predomínio de enfisema centrilobular 

(GOLD, 2021), desde 2014. Segundo registos informáticos no sistema SClínico, apresentando-se na 
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categoria Gold 3. Abandonou hábitos tabágicos há 20 anos (fumador desde a infância, entre 20 a 40 

cigarros/dia). No início do PRR, por mMRC =2 e mais do que 2 exacerbações no último ano, considera-

se na categoria D (GOLD, 2021). Antecedentes pessoais de dislipidemia, lesão anorretal não neoplásica, 

desconhece alergias, refere hérnia abdominal antiga, para a qual recusou cirurgia há cerca de 20 anos.   

Medicado com Indacaterol 300 mcg (1 inalação/dia), Brometo de Ipatrópio 20 mcg/dose (2 

inalação/2 vezes dia), Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg/dose (1 inalações/noite), Budenosida 

160mcg/dose + Formoterol 4,5mcg/dose (2 inalações/2 vezes dia), Acetilcisteina 600mg (1 vez/dia), 

Aminofilina 225mg (2 vezes/dia), Lactulose saquetas (10gr/15ml, 1 vez ao dia), Atrovastatina 10 mg (1 

vez/dia). Os medicamentos com administração por via inalatória são em solução de pressurização, os 

quais, não administrava corretamente, à data da avaliação diagnóstica, embora tivesse câmara 

expansora em sua posse, não a utilizava (efetuados os respetivos ensinos) (Albà & Puig-Gros, 2017). 

Com prescrição de OLD, 1.5l/m, 16h/dia, que abandonou de iniciativa própria, segundo o mesmo por 

entender não estar a necessitar, efetuados ensinos sobre a temática (Yu et. al, 2017). Sem 

comorbilidades complexas e impeditivas de realização de PRR no domicílio (DGS, 2019 a). 

Pela consulta do processo clínico e registos de enfermagem informatizados, apresenta desde 

início de 2019, vinte episódios de recorrência ao SU, por crises de dispneia (grande parte na sequência 

de quadro de mau estar gástrico, com vómito indutor de crise de falta de ar [sic]). Últimos 

internamentos em outubro de 2019 e em agosto de 2020, por DPOC agudizada em contexto de infeção 

respiratória. Último episodio de recorrência ao SU, antes da avaliação diagnóstica, em março de 2021, 

por crise de dispneia, sem necessidade de internamento.  Foi neste contexto, referenciado para 

avaliação em UCC, na sequência foi referenciado para ECCI, para RR em contexto domiciliário (por 

impossibilidade em ambulatório). Foi por parte da equipa médica discutido o caso com ER desta 

equipa, ponderando-se a necessidade e operacionalização de telemonitorização, dadas as crises 

sucessivas (Yang et al. 2017). Processo que ficou a aguardar avaliação, encontrando entraves logísticos, 

devido ao contexto pandémico vivenciado. 

No início da relação terapêutica (Lopes, 2005), lúcido e orientado alo e autopsiquicamente, 

comportamento hostíl, com alguma reserva quanto ao início de PRR. Parâmetros vitais: TA- 119/63 

mmHG; FC- 79 bpm; temperatura axilar- 36,1 C0; SpO2 de 96% em repouso. Eupneico 

(17ciclos/minuto), respiração abdominal e profunda. À auscultação pulmonar, murmúrio vesicular 

mantido e sem ruídos adventícios. Na EN de dor, refere 4 ao nível dos gémeos, ao caminhar (como 

havia ocorrido no imediato). Como medidas antropométricas, 1,61 m de altura e 59 Kg de peso, 

calculado IMC em 22.78 Kg/m2, traduzindo peso normal (OE, 2018 a; WHO,2021). No questionário de 

dispneia mMRC, encontra-se no grau 2 (OE, 2016 b; DGS, 2019 a). Refere tosse produtiva, mais 
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acentuada matinalmente, com expulsão de expetoração de cor esbranquiçada, em moderada 

quantidade. Objetiva principalmente poder efetuar as suas caminhadas e passeios matinais com os 

amigos, sem cansaço, sem mialgias ao nível dos gémeos e conseguindo acompanha-los.  

Por questões de segurança clínica e como forma de avaliação do resultado do PRR, antes do início 

do mesmo, foi efetuado teste de marcha dos 6 minutos, na avaliação diagnóstica, enquanto avaliação 

submáxima (DGS, 2019 a; Spruit et.al, 2013; Wang et. al, 2020). Considerando a sua idade e aplicando 

a fórmula de calculo sugerida pela OE (2016 b), na ausência de outra mais adequada á população em 

estudo, foi prevista uma distância a alcançar de 409,35 m (Dourado, 2011). Conseguiu percorrer 

ininterruptamente, apenas 360m, com mialgias ao nível dos gémeos ao longo da prova, mas sem 

necessidade de parar (4 na EN de dor), traduzindo fadiga muscular (Correia e Silva, 2016). Finalizado o 

teste, na escala de Borg modificada para avaliação da dispneia, encontrava-se no nível 5 (falta de ar 

intensa), e na escala de Borg modificada para avaliação subjetiva de esforço, no nível 15 (esforço 

intenso). Manteve sempre SpO2 >90%, ao ar ambiente. 

Na escala de equilíbrio de Berg, obteve pontuação final de 50 pontos, o que traduz um baixo risco 

de queda e equilíbrio bom. Avaliada escala de Braden, com um score total de 22, traduzindo baixo 

risco de úlcera de pressão (DGS, 2011 b). 

Referiu alterações do transito intestinal, com obstipação, para a qual se encontra medicado, 

cumprindo a terapêutica. Nos últimos meses com dejeção em média de 5/5 dias (problema moderado 

no ENCS), em pequena quantidade, fezes duras, pelo que refere cansaço e dispneia intensa durante a 

eliminação intestinal (esforço 17-18 na escala de Borg, com falta de ar nos 6, na mesma escala para o 

efeito). Efetuados ensinos a P4 e Cp4, sobre a necessidade de reforço hídrico e aumento da ingestão 

de alimentos ricos em fibra, bem como alimentos a evitar. P4 apresenta dificuldade na manutenção 

de reforço hídrico, apesar da insistência de Cp4. Efetuados ensinos sobre controlo da respiração e 

posição de conforto, na utilização do sanitário, aos quais referiu algum benefício no final do programa.  

Refere alterações do sistema digestivo que não sabe especificar, sendo que apresenta vários 

episódios que classifica como «paragem de digestão», na sequência dos quais ingere água gaseificada 

na tentativa de amenizar a sintomatologia, efetuados ensinos sobre a contraindicação de ingestão de 

bebidas gaseificadas nas pessoas com DPOC (OE, 2018 a). Várias vezes na sequência destes episódios, 

apresenta vómito a que se associa crise de falta de ar, que não controla, o que o tem levado a procurar 

ajuda no SU do hospital da área de residência por diversas vezes. Inclusivamente, no decorrer do 

período temporal da aplicação do PRR, recorreu ao SU, uma vez por este motivo (no início do 

programa). Foi controlada crise de dispneia e teve alta para o domicílio, ficou medicado com sucralfato 

1gr/5ml (saquetas de suspensão), antes das principais refeições. Foi por nós, informada médica de 
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família do sucedido, por quem foi observado, efetuado pedido de endoscopia digestiva alta, que P4 

recusou efetuar. 

Considerando, Orem (2001), a capacidade de autocuidado encontra-se diminuída, principalmente 

ao nível de requisitos de autocuidado como o universal, e do desvio de saúde, nomeadamente 

apresenta dificuldades na manutenção de uma quantidade suficiente de ar, do equilíbrio entre 

atividade e o repouso, na gestão de regime terapêutico farmacológico e no lidar com o processo de 

doença, necessitando principalmente de sistema de apoio/educação. Autónomo nas AVD, contudo 

refere dispneia e fadiga durante a execução das mesmas, principalmente durante o banho e ao vestir-

se, não utiliza produtos de apoio, embora a sua cuidadora os conheça e lhos sugira, com renitência da 

sua parte em utilizá-los. Sai todos os dias para caminhada no bairro, embora com períodos de fadiga e 

dispneia, que o obrigam a abrandar ou parar.  A CI, enquanto agente de autocuidado terapêutico, 

informal (Orem, 2001), tenta intervir, dentro dos conhecimentos que detêm, contudo com dificuldade 

de aceitação por parte de P4, nomeadamente ao nível da gestão de regime terapêutico farmacológico 

e utilização de produtos de apoio. 

Ao longo das sessões do PRR, mantidos sempre na execução da componente de exercício aeróbico 

e de força muscular, parâmetros vitais dentro de valores de referência e SpO2 > 94% (OE, 2018 a; DGS, 

2019 a). A partir da 5ªsessão, com recurso a oxigenoterapia a 1.5l/m ou 2l/m.  Demonstrou algumas 

dificuldades em interiorizar os exercícios terapêuticos, por forma a ser capaz de os replicar 

autonomamente. Esposa presente durante a execução dos mesmos, sendo instruída neste sentido e 

mostrando-se capaz de os reconhecer e ajudar a replicar (OE, 2015 a). Mantidos valores na escala de 

Borg para sensação subjetiva de esforço entre os 12-13 e na escala de Borg para dispneia entre 4-5 

(DGS, 2019 a; OE, 2018 a), efetuando pausas quando necessário pare recuperação (Hoeman, 2011).  

Após ensinos sobre a anatomia pulmonar básica, fisiopatologia da DPOC e importância de cumprir 

oxigenoterapia prescrita, assentiu reiniciar a mesma e manteve OLD prescrita (Yu et. al, 2017), embora 

tenha confirmado não alcançar a totalidade das 16h/dia, prescritas (confirmado pela CI), contudo 

revelou sempre alguma renitência aos benefícios da mesma. Teve consulta programada de 

pneumologia durante a execução do programa, onde lhe foram identificadas e referidas melhorias 

significativas. Até ao final do PRR, não voltou a ter mais recorrências ao SU.  

No final do programa, utente melhorado. Mostrou-se cada vez mais participativo, interessado e 

motivado. Referiu por diversas vezes sentir melhorias significativas após início do programa, 

confirmadas por Cp4. Inclusivamente confirmaram ambos, que pela primeira vez, conseguiram a 

autogestão em dois momentos distintos, de crise de falta de ar, despoletada na sequência de episódios 

de náusea, com recurso à adoção das técnicas ensinadas, nomeadamente posição de descanso e 
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relaxamento, broncodilatadores prescritos em SOS (salbutamol), administrados por camara expansora 

e com técnica correta, e recurso a oxigénio por óculos nasais (Albà & Puig-Gros, 2017; Wang et. al, 

2020). Refere melhorias também ao nível do padrão intestinal, com dejeções de fezes moldadas e com 

maior frequência, reconhecendo a importância da prática de exercício físico e do reforço de ingestão 

hídrica.  

Reavaliado teste de marcha de 6 minutos, conseguindo um total de 456 m, identificando a 

sensação subjetiva de esforço para o fazer nos 13 na escala de Borg, com um nível de dispneia na 

mesma escala para o efeito de 0 (zero), com SpO2 de 94% (ao ar ambiente), TA- 152/70 mmHg e FC- 

101 bpm, FR- 18 cpm. Conseguiu perfazer mais 96 m, do que na avaliação diagnostica, anterior ao 

início do PRR, o que segundo a DGS (2019 a), corroborado por Wang et. al (2020) representa uma 

valorização, com significado clínico que se traduz numa melhoria de condição física, após execução do 

PRR. Ainda considerando a fórmula de calculo sugerida pela OE (2016b), superou em 46,65m a 

distância prevista para a sua idade e condição (Dourado, 2011). Reavaliada funcionalidade de P4 

através do ENCS, apresentamos os resultados e respetivos ganhos no quadro 11. 

 

Elderly Nursing Core Set Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Score Geral da Funcionalidade 27,25% - Problema Moderado 20,25% - Problema Ligeiro 7 

Autocuidado 30% - Problema Moderado 22% - Problema Ligeiro 8 

Aprendizagem e Funções da Me-
mória 

12% - Problema Ligeiro 12% - Problema Ligeiro 0 

Comunicação 20% - Problema Ligeiro 20% - Problema Ligeiro 0 

Relação com os amigos e cuida-
dores 

47% - Problema Moderado 27% - Problema Moderado 20 

        Quadro 11 – Avaliação da Funcionalidade pelo ENCS de P4 

 

Constata-se pela interpretação do quadro 11, que P4 apresentou ganhos ao nível da 

funcionalidade geral (7 pp), após intervenção do EEER (Farquhar et. al, 2016; Wang et al, 2020; Yang, 

et.al, 2017), conseguindo-se inclusivamente regredir no status, uma vez que passou a representar um 

«problema ligeiro». Ao nível do conceito autocuidado constataram-se ganhos de 8pp, que justificam 

também a passagem a «problema ligeiro». Fruto de ganhos notórios nas AVD, nomeadamente nos 

itens do ENCS, «vestir-se» e «cuidar de partes do corpo», devido à redução do cansaço e ganhos na 

força muscular (Fotokian te. al, 2017; OE, 2015, 2018 b). De sublinhar na «sensação de dor» a ausência 

de dor nos gémeos, referida na avaliação inicial, (representando este um sintoma de 

descondicionamento físico), com melhorias no item «andar» (Cordeiro & Menoita, 2012). 

 Ainda melhorias significativas ao nível da gestão terapêutica eficaz (cumprimento de 

oxigenoterapia prescrita, utilização correta de câmara expansora com os broncodilatadores, adoção 
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de técnicas e posturas de descanso e relaxamento, controlo da respiração) o que culminou num 

adequado controlo de crises e exacerbações (Farquhar et. al, 2017; Wang et. al, 2020; Yu et. al, 2017). 

Por ingestão hídrica adequada e cumprimento de terapêutica apresentou ganhos ao nível do item 

«funções de defecação», não efetuando tanto esforço e mantendo um padrão de eliminação intestinal, 

regular e com fezes moldadas. De notar a melhoria significativa alcançada ao nível do conceito, relação 

com amigos e cuidadores (20pp), fruto da resolução das maiores causas de conflito e desacordo entre 

P4 e Cp4 (item «prestadores de cuidados pessoais»), nomeadamente a atuação de Cp4 em momentos 

de crise de dispneia, através do incremento de conhecimentos desta (Farquhar et. al, 2017). 

Relativamente a CP4, esta mostrou-se sempre interessada e participativa. Apresentou como 

principal apreensão o modo de atuação em casos de crise de dispneia, sendo este um fator apontado 

também por P4 como alvo da sua preocupação e gerador de conflituosidade entre ambos (Albà & Puig-

Gros, 2017; Farquhar et. al, 2016; Farquhar et. al, 2017; Fotokian, 2017). Assentiram incapacidade de 

Cp4 para ajudar a gerir o stress e ansiedade nos momentos de crise e para reconhecer e fornecer a 

terapêutica necessária no momento. Cp4 refere que P4 se mostra muito intransigente na sua 

intervenção ao nível da gestão da terapêutica farmacológica, por sua vez, P4 referiu que a esposa 

deveria estar melhor informada, acerca da mesma e por isso não lhe reconhece conhecimentos para 

intervir.  

Foram aplicadas a ESC de Zarit e o questionário de PNACI. Na ESC de Zarit (Sequeira, 2010), 

obtivemos uma pontuação total de 40, o que segundo Sequeira (2010) se traduz como, «sem 

sobrecarga». A pontuação máxima com que alguma questão foi classificada foi de 3 (ás vezes), sendo 

que das 22 questões, 40,9% foram assim classificadas (n=9). Destas, 3 integram o fator «relação 

interpessoal» (60% da totalidade das questões representativas deste fator), 2 o fator «impacto da 

prestação de cuidado» (18,2% da totalidade das questões deste fator), outras 2 correspondem ao fator 

«expectativas com o cuidar» (50% da totalidade das questões deste fator) e 2 fazem parte do fator 

«perceção de autoeficácia» (100% da totalidade das questões representativas deste fator). 

Estes resultados corroboram a apreensão demonstrada por CP4 sobre a sua atuação em casos de 

crise de dispneia, e a sua implicação no fator «relação interpessoal» e «perceção de autoeficácia» para 

o qual se tentou trabalhar, através da promoção de ganhos em conhecimentos e capacidades de Cp4, 

conseguindo melhorias reconhecidas por ambos, inclusivamente refletidas no melhoramento de 20 

pp, no ENCS no conceito de relação com os amigos e cuidadores  (Farquhar et. al, 2016; Fotokian, 2017; 

Ivzikuet. al, 2018).  
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Relativamente ao questionário de PNACI (Barbas, 2020), apresentamos os resultados obtidos no 

quadro 12, que contempla a avaliação diagnóstica e os resultados da sua reaplicação após intervenção 

educacional junto de Cp4. 

 

Escala PNACI Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em pp  

Alimentação 24% - Problema Ligeiro 4%- Não há Problema 4 

Levante/Transferência 49% - Problema Moderado 5% - Problema Ligeiro 44 

Comunicação 49% - Problema Moderado 4% - Não há Problema 45 

Uso do Sanitário 0% - Não há Problema  0% - Não há Problema 0 

Higiene 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Vestuário 24% - Problema Ligeiro 0% - Não há Problema 24 

Eliminação Intestinal 24% - Problema Ligeiro 0% - Não há Problema 24 

Eliminação Vesical 0% - Não há Problema 0% - Não há Problema 0 

Posicionamento 49% - Problema Moderado 5% - Problema Ligeiro 44 

Marcha/Auxiliares de Marcha  24% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 20 

Controlo da Dor 24% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 20 

Exercícios Terapêuticos  95% - Problema Grave 24% - Problema Ligeiro 71 

Produtos de Apoio 50% - Problema Grave 24% - Problema Ligeiro 26 

Prevenção de Quedas 24% - Problema Ligeiro 0% - Não há Problema 24 

Prevenção de Úlceras por Pressão 25% - Problema Moderado 0% - Não há Problema 25 

Média percentual final de necessi-
dade de aprendizagem 

30,7% - Problema Moderado 4,9% - Problema Ligeiro 24,7 

  Quadro 12- Perceção das Necessidades de Aprendizagem de Cp4. 

Os resultados obtidos com a ESC de Zarit, de certa forma são corroborados pelos resultados do 

questionário de PNACI (Barbas, 2020) apresentados, sendo percetível através da aplicação desta escala 

que as necessidades de aprendizagem do Cp4 representavam, de modo geral, um problema moderado 

(30,7%). Ou seja, apresentava alguns conhecimentos e competências práticas, mas com dificuldades 

no cuidado. Principalmente em áreas como, exercícios terapêuticos e utilização de produtos de apoio, 

que em termos de frequência absoluta, representam os 2 itens, identificados como «problema grave» 

(n=2). Contudo 4 itens são classificados como «problema moderado» (n=4).  O que justifica a «baixa 

perceção de eficácia» verbalizada e percecionada na ESC de Zarit, por Cp4. Na mesma escala, as 

afeções na «relação interpessoal» percecionadas, podem ser justamente provocadas pelo nível 

insuficiente de conhecimento de Cp4, nestas áreas, reconhecido por ambos.  Foi por isso, neste sentido 

que se trabalhou com o CP4, nomeadamente ao nível do reforço positivo, apoio psicológico e 

transmissão e validação de conhecimentos, de encontro aos resultados do questionário de PNACI 

(Barbas, 2020; Farquhar et. al, 2017; Albà & Puig-Gros, 2017). O ganho final de 24,7pp, é significativos 

e congruentes com a evidência científica (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. 

al, 2017). 
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Estudo de Caso P5 

Pessoa do sexo feminino com 75 anos de idade, reformada, casada, autónoma nas AVD e com 

bom estado geral. Vive com o marido, autónomo. Tem dois filhos (1 do género masculino e 1 do género 

feminino), a filha vive na mesma cidade e perto, o filho numa cidade vizinha a menos de 20Km, ambos 

prestam apoio quando, e se necessário.  Vive em casa térrea, habitação própria permanente, plana no 

seu interior. Boas condições de habitabilidade, WC com poliban. 

Pela consulta do processo clínico e registos de enfermagem informatizados, antecedentes 

pessoais de hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, hipotiroidismo, cataratas, insuficiência 

cardíaca congestiva, síndrome coronário agudo em 2009 (seguida em consulta de cardiologia desde 

então), varizes nos membros inferiores, esteatose hepática, mastectomia parcial em 2018, AVC 

isquémico em 2017, com trombólise (sem sequelas atuais), com história de infeções respiratórias 

agudas, recorrentes. Desconhece alergias. Atualmente, sem comorbilidades complexas e impeditivas 

de realização de PRR no domicílio (DGS, 2019 a). Medicada habitualmente com Esomeprazol 20 mg (1 

vez/dia), Aspirina 150mg (1 vez/dia), Atrovastatina 40 mg (1x/dia), Candesartan 16mg 

+Hidroclorotiazida 12.5 mg (1 vez/dia), Levotiróxina Sódica 0.1 mg (1 vez/dia), Furosemida 20 mg (1 

vez/dia), Ezetimiba 10 mg (1 vez/dia). 

Recorreu ao serviço de urgência, do hospital da zona de residência, em janeiro de 2021, por 

queixas de dificuldade respiratória, tosse seca, cansaço fácil, mialgias, anorexia e febre. Foi-lhe 

diagnosticada bronquite aguda no contexto de infeção respiratória (segundo diário clínico, 

provavelmente viral com sobre infeção bacteriana), teve alta para o domicílio medicada com 

antibioterapia com benefício. Desde então com queixas persistentes de dispneia a médios esforços e 

sensação de fadiga muscular e descondicionamento físico, efetuando Tomografia Axial Computorizada 

torácica em 02/2021 revelando atelectasias, bronquiectasias e esclerose intersticial. Referenciada para 

UCC, e á posteriori ECCI, no sentido de efetuar RR, no contexto de sequelas a patologia respiratória 

restritiva, objetivando aumento da capacidade ventilatória, prevenção de insuficiência respiratória 

crónica com inversão de ciclo de descondicionamento físico e perda de funcionalidade e capacidade 

de autocuidado (OE, 2018a).  

Na avaliação diagnóstica, momento de início da relação terapêutica (Lopes, 2005), lúcida e 

orientada alo e autopsiquicamente, eutímica, com alguma reserva a início de PRR. Parâmetros vitais:  

TA- 124/71 mmHG; FC- 92 bpm; temperatura axilar- 36 C0; SpO2 de 97% em repouso. Eupneica (18 

cpm), respiração torácica, simétrica, regular e profunda. À auscultação pulmonar, murmúrio vesicular 

mantido e sem ruídos adventícios.  No questionário de dispneia mMRC, encontra-se no grau 2. Refere 

na escala de Borg para avaliação de dispneia, 4 (falta de ar pouco intensa), para esforço pouco intenso 
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ou forte na escala de Borg de avaliação subjetiva de esforço (13-14) (OE, 2016; DGS, 2019 a). Na EN de 

dor, refere 6, com dor localizada na região sacrolombar.  

Na escala de equilíbrio de Berg, obteve pontuação final de 50 pontos, o que traduz um baixo risco 

de queda e equilíbrio bom. Avaliada escala de Braden, com um score total de 22, traduzindo baixo 

risco de úlcera de pressão (DGS, 2011 b). 

Como medidas antropométricas, 1,57 m de altura e 85 Kg de peso, calculado IMC em 34,5 Kg/m2, 

traduzindo obesidade grau I (OE, 2018 a; WHO,2021). Efetuados ensinos sobre necessidade de perda 

de peso por IMC> a 30Kg/m2, aumentando a atividade física e reduzindo ou eliminando da dieta 

alimentos altamente energéticos (OE, 2018 a) e sobre a importância de procurar ajuda mais 

especializada (nutricionista). Dados a conhecer recursos disponíveis no CS.  

Considerando, Orem (2001), a capacidade de autocuidado encontra-se diminuída, ao nível de 

requisitos universais como a manutenção de uma quantidade suficiente de ar, o equilíbrio entre 

atividade e o repouso, a manutenção da ingestão de uma quantidade adequada de alimentos 

necessitando principalmente de sistema de apoio/educação. Autónoma nas AVD e atividades 

instrumentais de vida, contudo refere algumas vezes, presença de dispneia e fadiga durante a 

execução das mesmas, nomeadamente durante o banho e ao vestir-se, ou na realização da limpeza do 

domicílio (ex. varrer). Faz caminhada uma a duas vezes por semana (0.5h), embora com períodos de 

fadiga e dispneia, que a obrigam a abrandar.  Objetiva maioritariamente reduzir o cansaço e sensação 

de dispneia aos esforços, para poder executar mais exercício físico, visando a perda de peso, que 

reconhece como problema de saúde e fator de risco (WHO, 2021). 

Na realização do teste de marcha dos 6 minutos, na avaliação diagnóstica (DGS, 2019 a; Wang et. 

al, 2020), considerando a sua idade e aplicando a fórmula de calculo sugerida pela OE (2016), na 

ausência de outra mais adequada á população em estudo, foi prevista uma distância a alcançar de 

353,4 m (Dourado, 2011). Conseguiu percorrer ininterruptamente 428,1m, referiu mialgias ao nível 

dos gémeos (2 ou 3 na EN de dor [sic]), traduzindo fadiga muscular e descondicionamento físico 

(Cordeiro & Menoita, 2012; Correia e Silva, 2016).  Finalizado o teste, na escala de Borg modificada 

para avaliação da dispneia, encontrava-se no nível 3 (falta de ar moderada), e na escala de Borg 

modificada para avaliação subjetiva de esforço, no nível 8 (esforço muito leve). Manteve sempre SpO2 

>90%, ao ar ambiente. 

Ao longo das sessões do PRR, manteve sempre durante a execução do modulo de exercício 

aeróbico e anaeróbico (força muscular), parâmetros vitais dentro de valores de referência e SpO2 > 

95% (OE, 2018 a; DGS, 2019 a). Demonstrou-se muito empenhada, participativa e motivada. 

Conseguiu-se aumentar significativamente a carga e intensidade dos exercícios, aos quais 
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correspondeu positivamente. Demonstrou ganhos em conhecimentos e capacidade para executar 

técnica de exercício muscular e articular autonomamente (Albà & Puig-Gros, 2017; Wang et. al, 2020).  

Mantidos valores na escala de Borg para sensação subjetiva de esforço entre os 12-13 e na escala de 

Borg para dispneia entre 4-5 (DGS, 2019 a; Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018 a), efetuando pausas 

quando necessário pare recuperação (Hoeman, 2011).  

Reavaliado teste de marcha de 6 minutos, findas as 12 sessões do PRR, conseguindo um total de 

460 m. Para o fazer, na escala de Borg para sensação subjetiva de esforço referiu 1 (esforço 

extremamente leve), com um nível de dispneia na mesma escala para o efeito de 0 (zero), com SpO2 

de 97% (ao ar ambiente), TA- 125/77 mmHg e FC- 76 bpm, FR- 18 cpm. Conseguiu perfazer mais 31,9 

m, do que na avaliação diagnostica, antes do início do PRR, o que segundo a DGS (2019 a) e 

corroborado por Wang et. al, 2020, representa uma valorização, com significado clínico que se traduz 

numa melhoria de condição física, após execução do PRR. Ainda considerando a fórmula de calculo 

sugerida pela OE (2016b), superou em 106,6m a distância prevista para a sua idade e condição 

(Dourado, 2011). De notar a ausência de dor nos gémeos, referida na avaliação inicial, representando 

este fato melhorias ao nível da fadiga muscular e descondicionamento físico, com repercussões 

positivas ao nível do foco andar (Cordeiro & Menoita, 2012; Correia e Silva, 2016; OE, 2015 a), de 

encontro aos objetivos individuais de P5, contribuindo para a sua satisfação com os cuidados de ER 

(Albà & Puig-Gros, 2017; OE, 2015, 2018 a). Os resultados obtidos através do ENCS, ao nível da 

funcionalidade encontram-se retratados no quadro 13. 

 

Elderly Nursing Core 
Set 

Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos em 

PP 

Score Geral da Funcio-
nalidade 

21% - Problema Ligeiro 19,75% - Problema Ligeiro 1,25  

Autocuidado 22% - Problema Ligeiro 20% - Problema Ligeiro 2 

Aprendizagem e Fun-
ções da Memória 

15% - Problema Ligeiro 12% - Problema Ligeiro 3 

Comunicação 20% - Problema Ligeiro 20% - Problema Ligeiro 0 

Relação com os amigos 
e cuidadores 

27% - Problema Moderado 27% - Problema Moderado 0 

      Quadro 13 – Avaliação Funcionalidade pelo ENCS de P5. 

 

Pela análise do quadro 13, constatamos um pequeno ganho ao nível da funcionalidade geral (1,25 

pp), que ainda assim traduz um resultado significativamente positivo (Farquhar et. al, 2016; Wang et 

al, 2020; Yang, et. al, 2017). De fato neste caso os ganhos não são mais significativos devido à condição 

prévia de P5, com elevado grau de autonomia e capacidade de autocuidado com poucas perdas ao 

nível da funcionalidade geral que, contudo, representa um problema ligeiro, segundo o ENCS (Lopes & 
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Fonseca, 2013). Sendo que, inclusivamente a sua referenciação para ECCI, foi justamente no sentido 

de uma intervenção estratégica, no que respeita ao timing de atuação, funcionando a mesma no 

sentido preventivo e de capacitação para execução de exercícios musculares e respiratórios, para 

otimizar a condição física e ventilação, prevenindo a insuficiência respiratória crónica e invertendo o 

ciclo de descondicionamento físico e perda de funcionalidade e capacidade de autocuidado 

subsequentes, que se previam vir a ocorrer a curto/médio prazo (OE, 2018 a). Ainda assim constatámos 

ganhos no referente aos conceitos de autocuidado, aprendizagem e funções da memória.  

No referente ao autocuidado, os ganhos devem-se às melhorias conseguidas ao nível da 

«realização da rotina diária», que influenciaram positivamente a capacidade de autocuidado, dado P5, 

referir não apresentar de momento o mesmo nível de cansaço que anteriormente para a realização 

das mesmas (Fotokian et. al, 2017). No referente à aprendizagem e funções da memória, os ganhos 

devem-se ao incremento das funções de «atenção» e «cognitivas de nível superior», corroborando o 

fato do exercício físico apresentar múltiplos benefícios, entre eles, destacando-se os cognitivos (DGS, 

2020 c).  

Assim de modo geral, embora não tenha ocorrido regressão ao nível do status, nos diferentes 

conceitos, em nenhum dos mesmos houve regressão, pelo que não só se contribui para evitar perdas, 

como se conseguiram ganhos percentuais no score geral da funcionalidade. Há ainda que considerar 

o curto período de intervenção, condicionado por questões logísticas académicas, para reavaliação, 

podendo o mesmo não ser o suficiente para se mesurarem mais ganhos ou mesmos perdas. 

 

2.4.3 -   Estágio Final: Contexto clínico do foro neurológico (Grupo C) 

 

Este estágio decorreu na UCC em continuidade do estágio anterior. De referir, desde logo, a 

interrupção da participação de uma das pessoas visadas para o grupo deste contexto, ainda na fase de 

avaliação diagnóstica. Assim o grupo inicial era de duas pessoas com alterações do foro neurológico, 

ambas com diagnóstico de AVC (P6, P7), e dois cuidadores, os de P6 e P7 (denominados por isso Cp6 e 

Cp7). Apenas para o participante que terminou o programa, foram considerados dois períodos de 

avaliação. O correspondente à avaliação diagnóstica, na 1ª sessão, e a avaliação final após a última 

sessão. A título informativo apresentamos a caracterização sociodemográfica dos dois participantes 

do grupo C, e respetivos cuidadores, definida no quadro 14. 

 

 P6  P7 Cp6 Cp7 

Idade 65 79 58 36 

Género Masculino Feminino Feminino Feminino 
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Nacionalidade Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa 

Estado Civil Casado Casada Casada Casada 

Agregado Familiar Mulher Marido Marido Marido e dois filhos 

Nível de Escolari-
dade 

9º ano (curso geral 
do liceu) 

4.ª classe 12º ano  12º ano  

Profissão Operador de Má-
quinas 

Ajudante de cozi-
nha 

Desempregada Assistente Operacio-
nal em Jardim Infantil 

Residência Zona Urbana Zona Urbana Zona  
Urbana 

Zona  
Urbana 

      Quadro 14 – Caracterização sociodemográfica dos participantes do grupo C. 

 

Constata-se numa breve análise sociodemográfica deste grupo (Grupo C), a inclusão de duas 

pessoas (P6, P7), ambas de nacionalidade portuguesa, casadas e residentes em zona urbana, com o/a 

respetivo/a conjugue. Uma (n=1) do sexo masculino (50%) e uma (n=1) do sexo feminino (50%). A 

média de idades é de 72 anos. No referente ao nível de escolaridade o grupo é heterogéneo, sendo 

que 50% completou o 9.º ano de escolaridade, 50% completou a 4ª classe. 

No que se refere aos cuidadores, Cp6 e Cp7 são do sexo feminino, nacionalidade portuguesa, com 

uma média de idades de 47 anos. A cuidadora de P6 (Cp6), é sua esposa, juntos compõem o agregado 

familiar.  A cuidadora de P7 (Cp7), sua filha, residente de uma cidade próxima a cerca de 30Km de 

distância, o que dificultava a prestação de cuidados (situação recente que se encontrava em processo 

de resolução).   Não tinha anteriormente experiência enquanto cuidadora, assumindo esse papel com 

P7 havia cerca de 1 mês.   

 

Estudo de Caso P6 

Trata-se de uma pessoa do sexo masculino com 65 anos de idade, em processo de pré-reforma 

desde 2016 (desde esta data com atestado de incapacidade de 65%), casado. Têm como pessoa 

significativa a esposa com quem vive, com 58 anos de idade, autónoma e que assume o papel de CI. 

Têm uma filha que reside perto e presta apoio se necessário.   

Diagnóstico de AVC isquémico, segundo diário clínico, em fase de sequelas crónicas com síndrome 

demencial associado (AVC ocorrido em 2007 na sequência de cirurgia de reparação aneurismática), 

apresenta hemiparesia de predomínio braquial à esquerda. Têm antecedentes pessoais de doença 

bipolar, epilepsia, colite ulcerosa, demência vascular (diagnosticada pela neurologia há cerca de 7 

meses, na sequência de agravamento funcional e cognitivo, com prognóstico de agravamento a 

curto/médio prazo). Internamento compulsivo recente, com duração de 3 semanas, em psiquiatria, 

por exacerbação da doença bipolar, com surto de agressividade.   No último ano efetuou dois períodos 

de fisioterapia, em clínica particular e no serviço de medicina física de reabilitação (MFR) do hospital 

da área de residência, onde também frequentou 10 sessões de terapia ocupacional, segundo registos 
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do processo clínico, e informação da esposa, sem melhoria funcional. Medicado com Ácido Valproico 

1500mg (3 vezes/dia), Ácido Acetilsalicílico 150mg (1 vez/dia), Perindopril 4mg (1vez/dia), Olanzapina 

5mg (2 vezes/dia), Aripiprazole 10 mg (1 vez/dia), Donepezilo 10 mg (1 vez /dia), SalofalK Grânulos 

1500mg (2 vezes/dia), Acetato de Eslircabazepina 400 mg (1 vez/dia), Paracetamol 1gr em S.O.S. 

Segundo relatório de avaliação do médico de MFR, do ponto de vista cognitivo, défice mnésico 

ligeiro e executivo moderado, sendo neste contexto referenciado para ECCI, no sentido de obter 

cuidados de reabilitação no domicílio, visando a manutenção de estimulação cognitiva e motora para 

retardar declínio funcional e cognitivo. Prescrito treino de transferências, de motricidade fina 

(dificuldade de preensão e oponência comprometida), equilíbrio, marcha, estimulação cognitiva 

(orientação, atenção, memória de trabalho e funções executivas), treino de autocuidados e para 

apraxia do MSE (com inclusão do mesmo em treino de dissociação de cinturas). Com indicação, 

consoante avaliação da ECCI, de evolução clínica e colaboração no processo de reabilitação para 

ingressão em Unidade Local de Média Duração e/ou à posteriori em Centro de Dia (se necessário).    

Vive em habitação própria permanente, uma moradia com dois pisos, P6 utiliza apenas o piso rés-

do-chão, plano, quer no acesso, quer no seu interior, com bastante espaço, onde têm o quarto de 

dormir, WC, com poliban sem altura na base e com barra de apoio, com cadeira para banho. Sem 

barras de apoio na sanita, aconselhados a colocá-las, considerando a perda de capacidades e 

agravamento cognitivo e funcional expectáveis para P6, fato já comunicado pelo seu neurologista. Boa 

climatização e luminosidade. Boas condições de habitabilidade.  

Anda sem auxiliar de marcha, embora com velocidade de marcha lentificada por marcha 

hemiparética, pelo que instável (Menoita, et.al 2012), tendo sido prescrita insistência na reeducação 

do padrão de marcha. Sai para a rua, algumas vezes sem estar acompanhado. Deambula na vizinhança 

próxima. Segundo informação no processo clínico, e confirmado em entrevista, P6 recusa a utilização 

de dispositivos de apoio à marcha, embora tendo sido diversas vezes sensibilizado para a sua 

importância. Cp6 também não valoriza a questão. Foram efetuados ensinos sobre a utilização e suas 

vantagens, de bengala ou tripé (OE, 2013). Mantem autonomia nas transferências, com algum 

desequilíbrio e dificuldade em sair da cama pelo lado afetado. 

Necessita de apoio continuo da cuidadora para a maioria das rotinas diárias e AVD. Nos 

autocuidados higiene e vestuário necessita de ajuda total ou parcial da esposa (variável, segundo Cp6), 

apresenta apraxia no vestir-se (Menoita et. al, 2012). Segundo Cp6 e corroborado pelos registos em 

processo clínico, apesar de lhe terem sido transmitidas estratégias facilitadoras para o desempenho 

das AVD, e de ter assimilado algumas na terapia ocupacional (ex: utilização de esponja de cabo 

comprido, atar atacador dos ténis), com bom desempenho em ambiente terapêutico, não as coloca 
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em prática, preferindo ser substituído nas tarefas, contudo pontualmente necessita apenas de ajuda 

parcial. Consegue, por vezes, desfazer a barba sozinho, com bastante tempo e dificuldade, sendo que 

o próprio refere «não ficar bem-feita» (sic), pelo que ultimamente é muitas vezes substituído nesta 

tarefa pela esposa.  

Para higiene oral necessita que se coloque a pasta na escova de dentes, pelo que foi apresentado 

e sugerido dispositivo fornecedor de pasta de dentes (Vigia, Ferreira & Sousa, 2016).  Na alimentação, 

necessita apenas de corte prévio dos alimentos, conseguindo levá-los à boca autonomamente (já 

prescrita faca de Nelson para estimular autonomia, que ainda não adquiriram), contudo esposa adapta 

consistência de alimentos. Consegue beber autonomamente também. Apresenta continência de 

esfíncteres, necessitando apenas de apoio pontualmente no autocuidado uso do sanitário. Gere a 

terapêutica farmacológica de forma, praticamente autónoma, identificando os medicamentos e 

respetivos horários de toma. Esposa supervisiona.  

No momento da avaliação diagnóstica calmo, lucido e orientado alo e autopsiquicamente. Humor 

eutímico. Apresentava-se eupneico ao ar ambiente, com respiração mista regular, de média amplitude 

e simétrica, com FR de 17 cpm, SpO2 de 98%. À auscultação pulmonar, murmúrio vesicular mantido e 

sem ruídos adventícios.  Restantes parâmetros vitais: TA-123/74 mmHG; Temp. axilar-36,2 c0; FC-70 

bpm. Com integridade cutânea mantida, com mucosas coradas e hidratadas. Queixoso com dor grau 

8, segundo a EN de dor, ao nível do MIE (principalmente quadricípite e articulação tibiotársica), recusa 

analgesia a maioria das vezes, afirmando que já toma demasiada medicação. As medidas 

antropométricas do senhor são de 168cm de altura e 68 kg de peso corporal, com um IMC de 24,1 

Kg/m2 (o que traduz um peso saudável, segundo a WHO, 2021).  

No referente à função sensoriomotora, especificamente no que respeita ao tónus e força 

muscular, foram ambos avaliados dos segmentos distais para proximais (Toubarro, 2016). Apresentava 

no MSD e MID, um tónus normal (grau 0 na escala de Ashworth), e uma força muscular mantida de 

5/5, na escala de Lower.   Ao nível do hemicorpo esquerdo, tónus muscular aumentado, com valores 

de (1+) ao nível do MSE e (1) ao nível do MIE. No que respeita à força muscular apresentava-se 

diminuída com 4/5 na escala de Lower, tanto no MSE como no MIE. No referente à sensibilidade 

superficial (dolorosa, tátil e térmica), encontrava-se mantida no hemicorpo direito e aumentada no 

esquerdo (ao nível de todo o MSE e pé). Sensibilidade profunda (avaliada a propriocetiva) diminuída 

apenas no MSE. Coordenação de movimentos (prova dedo-nariz e calcanhar-joelho-tíbia), também 

mantida exceto no hemicorpo esquerdo. Avaliados movimentos finos através de prova de pegar e 

retirar caneta de cima de uma mesa, conseguindo-o com dificuldade, revelando diminuição de 

capacidade ao nível da mão esquerda (Menoita et. al, 2012).  
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Como forma de avaliar equilíbrio funcional estático e dinâmico e simultaneamente predizer o 

risco de queda, foi utilizada a escala de equilíbrio de Berg (OE, 2016 b), obtendo pontuação final de 35 

pontos, o que traduz um comprometimento médio do equilíbrio, com um risco de queda médio, 

associado. Pelo que se incidiu em educação para a saúde a respeito de precauções básicas (DGS, 2019 

b), nomeadamente gerir o ambiente de forma a manter o espaço livre de obstáculos (ex. retirar 

tapetes, remover mobiliário de zonas de circulação) e usar calçado fechado antiderrapante, 

preferencialmente sair à rua acompanhado e procurar utilizar sempre que possível, dispositivos de 

segurança (ex.: corrimãos, barras de apoio). CP6 demonstrava já conhecimentos a respeito, 

inclusivamente tendo retirado todos os tapetes exceto wc, que foi aconselhada a remover. Avaliada 

também escala de Braden, com um score total de 22, com baixo risco de úlcera de pressão (DGS, 2011 

b). 

Ao nível da função cognitiva, não foram identificadas alterações significativas da linguagem. 

Avaliada compreensão, nomeação, repetição, leitura e escrita (Menoita et al., 2012; Varanda e 

Rodrigues, 2016a). Sem agnosias evidentes. Confirmada apraxia do vestir, pelo que se incidiu no treino 

do autocuidado vestir/despir com apresentação de produtos de apoio e estratégias facilitadoras 

(Menoita et.al, 2012; Varanda e Rodrigues, 2016a; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016). Alterações mnésicas 

manifestadas principalmente na memória imediata (confirmada através do item respetivo do ENCS) e 

de trabalho (curto prazo), com interferência ao nível da tomada de decisão. Constatadas ainda, por 

observação comportamental em situação e relatos de Cp6, alterações cognitivo-comportamentais por 

compromisso das funções executivas, nomeadamente planeamento e coordenação de 

comportamentos complexos e tomada de decisão, dificuldade de concentração, baixa tolerância à 

frustração, impulsividade, períodos de apatia (Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b).  

Considerando, Orem (2001), P6 enquanto agente de autocuidado apresenta-se com 

comprometimento ao nível dos distintos domínios por esta apontados, nomeadamente, cognitivo, 

físico, emocional/psicossocial e comportamental, fruto da sua condição clínica e história de doença 

atual. A sua capacidade de autocuidado encontra-se diminuída, com afeções notórias ao nível do 

requisito universal (requerendo intervenção ao nível das AVD), e ao nível do de desvio da saúde, por 

necessidades de adaptação inerentes à ausência de saúde consequentes ao AVC e restantes 

comorbilidades. Necessita assim, nos cuidados direcionados à promoção do autocuidado e 

considerando a teoria dos sistemas de enfermagem proposta por Orem (2001), que se relevem os 

sistemas de apoio-educativo e de compensação parcial e/ou total (Fonseca, 2013).  

Ao longo das sessões do programa de reabilitação para P6, procurou-se trabalhar na reeducação 

cognitiva e sensoriomotora, de encontro á avaliação efetuada e à prescrição da MFR. Neste contexto 
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de ensino clínico, por ser necessário e possível, as sessões tiveram uma durabilidade aproximada de 

2h e foram efetuadas duas sessões por semana. Dividiam-se em dois períodos distintos, mas não 

completamente dissociados. O primeiro era mais direcionado para a componente sensoriomotora com 

atividades e exercícios terapêuticas, como plano de mobilizações ativas assistidas e resistidas, treino 

propriocetivo, de equilíbrio estático e dinâmico, introdução progressiva de carga no exercício de 

fortalecimento muscular, atividade dirigida nomeadamente treino de AVD (Coelho, Barros & Sousa, 

2016; Menoita et. al, 2012; Toubarro, 2016), como identificado na Lista de intervenções nº 4. O 

segundo era mais orientado para a reeducação cognitiva, para a qual em cada sessão foram reservados 

no mínimo 30 minutos para trabalhar estes aspetos, principalmente a partir dos cadernos de atividades 

de (Maroto, 2010), sendo que de forma continua se considerou, de modo aparentemente «informal», 

a terapia de orientação para a realidade, de reeducação comportamental ativa (nomeadamente 

controlo de impulsividade) e aspetos direcionados para terapia de reminiscência (Menoita et. al, 2012). 

Foram mantidas atitudes consistentes, ambiente estruturado e com diminuição de estímulos nocivos, 

mantendo a sistematização e repetibilidade nos exercícios e tarefas com postura diretiva, utilizada 

técnica de dupla tarefa (Marques-Vieira, Sousa & Braga, 2016; Menoita et al, 2012; Varanda & 

Rodrigues, 2016 b). 

P6 manteve-se participativo e bastante interessado, solicitando inclusivamente o prolongamento 

do programa. Referiu diversas vezes «acho que isto me está a fazer muito bem», «está a ser diferente 

das outras vezes» (sic). Contudo com os já referidos, períodos de apatia e dificuldade de concentração, 

que se constatou serem menos frequentes ao longo do programa.  No nosso entender, fato em parte 

impotável, aos reforços positivos e atitude assertiva e diretiva utilizada e mantida ao longo das sessões 

(Varanda & Rodrigues, 2016).  

Apresentou assim algumas melhorias ao nível da concentração, memoria de trabalho e 

capacidade de planeamento e organização das tarefas realizadas, verificadas através da evolução em 

capacidade de retenção de informação e de resolução de exercícios do caderno de atividades de 

Maroto (2010), confirmadas por Cp6. Conseguiu até ao final do programa apresentar ganhos no vestir-

se, nomeadamente vestir as calças sozinho, utilizando as estratégias transmitidas, também com 

melhorias no aspeto referente ao sair da cama autonomamente pelo lado afetado, para o qual, 

ultimamente, estava a ter acrescidas dificuldades. Conseguido incremento progressivo de carga 

(ligeira) nos exercícios de fortalecimento muscular. Assentiu também a toma de analgésicos, após 

educação para a saúde sobre este tipo de terapêutica, nas situações em que o nível de algia lhe limitava 

a atividade. 
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Percebidos ganhos ao nível da coordenação e equilíbrio, denotados na execução dos diferentes 

exercícios terapêuticos nomeadamente nos que envolviam dissociação de cinturas. Reavaliada, no 

final, escala de equilíbrio de Berg, conseguindo uma pontuação de 51, que traduz um bom nível de 

equilíbrio e baixo risco de queda, com uma diferença de 16 pontos com relação à primeira avaliação 

fruto de ganhos significativos em alguns itens, como ser capaz de permanecer em pé sobre uma perna 

(item 14), ou alcançar à frente com o braço estendido alguma distancia (item 8). Os resultados obtidos 

através do ENCS, ao nível da funcionalidade encontram-se retratados no quadro 15. 

 

Elderly Nursing Core Set Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em pp 

Score Geral da Funcionalidade 39,5% - Problema Moderado 33% - Problema Moderado 6,5  

Autocuidado 58% - Problema Grave 47% - Problema Moderado 11 

Aprendizagem e Funções da 
Memória 

25% - Problema Moderado 20% - Problema Ligeiro 5 

Comunicação 35% - Problema Moderado 25% - Problema Moderado 10 

Relação com os amigos e cui-
dadores 

40% - Problema Moderado 40% - Problema Moderado 0 

        Quadro 15 – Avaliação da Funcionalidade pelo ENCS de P6. 

 

Pela análise do quadro 15, constatamos em P6 um ganho de 6,5pp ao nível da funcionalidade 

geral. Principalmente por consequência da redução do défice ao nível do conceito autocuidado, onde 

inclusivamente se conseguiu passar de problema grave para moderado. Também o conceito 

comunicação teve um contributo importante com uma redução de 10pp no défice, embora mantendo 

o mesmo status de problema moderado. 

No referente ao conceito autocuidado, os ganhos devem-se principalmente às melhorias 

conseguidas ao nível da «realização da rotina diária», que deixou de representar um problema grave 

passando a ligeiro, com todas as vantagens inerentes a este fato, e reconhecidas por P6 e Cp6.  

Também no item «cuidar de partes do corpo» a evolução foi semelhante, pelo que P6, á data, consegue 

por exemplo, desfazer a barba autonomamente e com maior facilidade. De destacar neste conceito, 

os ganhos conseguidos no item «utilização da mão e do braço», que passaram a representar um 

problema moderado, quando era grave, acarretando isto enumeras vantagens, pela diminuição de 

várias dificuldades, nomeadamente colaboração com Cp6 durante o autocuidado higiene, que como a 

mesma referiu, vinha a representar um grave problema devido ao aumento da espasticidade do braço 

esquerdo (Lopes & Fonseca, 2013). 

Ao nível do conceito comunicação a principal evolução ocorreu na «capacidade de comunicar», 

por demonstrar compreender melhor os significados literais e implícitos das mensagens, fruto da 

estimulação cognitiva mantida ao longo do programa, deixando assim de representar um problema 
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ligeiro, passando a não representar problema. Tal como ocorrido com o item «conversação», embora 

aqui, possa existir uma certa inflação, pelo fato de na avaliação final existir maior intimidade entre P6 

e o mestrando, o que pode justificar uma certa desinibição para a capacidade de iniciar e manter uma 

conversação. Também no conceito aprendizagem e funções da memória, houve uma redução do 

défice de 5pp, o suficiente para deixar de representar um problema moderado e passar a ligeiro (Lopes 

& Fonseca, 2013). 

Assim de modo geral, embora não tenha ocorrido retrocesso ao nível do status, no referente à 

funcionalidade geral, em nenhum nos diferentes conceitos houve regressão, sendo que de modo geral 

houve ganhos, pelo que não só se contribui para evitar perdas, como se conseguiram ganhos, com 

alguma regressão no nível do comprometimento dos distintos domínios apontados por Orem (2001), 

nomeadamente, cognitivo, físico, emocional/psicossocial e comportamental. Há ainda que considerar 

o curto período de intervenção, condicionado por questões logísticas e académicas, podendo o mesmo 

não ser o suficiente para se mesurarem mais ganhos. 

Relativamente a CP6, esta mostrou-se sempre interessada e participativa. Apresentou como 

principal preocupação o fato de constatar declínios cognitivos e motores acentuados nos últimos 

meses, no marido, pelo que mostrou apreensão com o futuro. Mencionou principalmente o fato de P6 

se mostrar menos participativo e colaborante durante a higiene, devido ao aumento de espasticidade, 

mais marcada no MSE, pelo que foram transmitidas estratégias motoras e sensoriais, a adotar para a 

satisfação de exigências posturais necessárias à realização de determinada tarefa (Toubarro, 2016).  

P6 referiu notar «falta de paciência» (sic), na sua cuidadora, fato confirmado por Cp6 que se assume 

cansada e insegura quanto à manutenção de capacidade de cuidar de P6. Como dificuldade acrescida 

a conflituosidade familiar existente entre CP6 e a mãe de P6. Cp6 referiu não obter o apoio familiar de 

que necessita. Foram aplicados junto desta a ESC de Zarit e o questionário de PNACI. 

Na ESC de Zarit, obtivemos uma pontuação total de 72, o que segundo Sequeira (2010) se traduz 

como, «sobrecarga Intensa», de encontro ao também, por nós considerado e observado. A pontuação 

máxima com que algumas questões foram classificadas foi de 5 (quase sempre), justamente a mais 

elevada classificação possível e que revela maior sobrecarga. Sendo que das 22 questões, 13,6% foram 

assim classificadas (n=3). Destas, a sua maioria está relacionada com o fator «relação interpessoal» 

(n=2) e de seguida com o fator «impacto da prestação de cuidados» (n=1).  Por Sequeira (2010), isto 

denota dificuldades de interação entre ambos. Com pontuação de 4 (muitas vezes), foram classificadas 

22,7% do total de questões (n=5), na sua maioria referentes ao fator «impacto da prestação de 

cuidados».  Em suma 36,3% do total de afirmações foram classificadas com as pontuações qualitativa 

e quantitativa máximas, nomeadamente 4 e 5. 
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Tendo em conta Sequeira (2010), depreendemos que os fatores que contribuíram mais 

significativamente para os valores elevados de sobrecarga apresentados estão relacionados, por 

ordem decrescente de relevância, com a relação interpessoal, o impacto da prestação de cuidados 

(principalmente ao nível do desgaste físico e mental, no estado de saúde e alteração das relações 

sociais e familiares) e por último as expectativas com o cuidar (medo, receio com o futuro e 

disponibilidade). 

Foi nestas áreas identificadas, que mais se trabalhou com a cuidadora Cp6, nomeadamente ao 

nível do reforço positivo, apoio psicológico com identificação de estratégias de alívio e descanso, 

informação sobre apoios socias disponíveis, funcionamento na expetativa de necessidade futura, da 

RNCCI e transmissão e validação de conhecimentos de encontro aos resultados obtidos com o 

questionário de PNACI (Barbas, 2020). Relativamente a esta última escala, apresentamos os resultados 

obtidos no quadro 16, que contempla a avaliação diagnóstica e os resultados da sua reaplicação após 

intervenção educacional junto de Cp6. 

 

PNACI Avaliação Diagnóstica Avaliação Final 
Ganhos 
em PP 

Alimentação 35% - Problema Moderado 4%- Não há Problema 31 

Levante/Transferência 49% - Problema Moderado 24% - Problema Ligeiro 25 

Comunicação 15% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 11 

Uso do Sanitário 24% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 20 

Higiene 49% - Problema Moderado 4% - Não há Problema 45 

Vestuário 49% - Problema Moderado 24% - Problema Ligeiro 25 

Eliminação Intestinal 24% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 20 

Eliminação Vesical 24% - Problema Ligeiro 4% - Não há Problema 20 

Posicionamento 95% - Problema Grave 40% - Problema Moderado 55 

Marcha/Auxiliares de Marcha  49% - Problema Moderado 24% - Problema Ligeiro 25 

Controlo da Dor 49% - Problema Moderado 4% - Não há Problema 45 

Exercícios Terapêuticos  95% - Problema Grave 24% - Problema Ligeiro 71 

Produtos de Apoio 49% - Problema Moderado 5% - Problema Ligeiro 44 

Prevenção de Quedas 24% - Problema Ligeiro 15% - Problema Ligeiro 9 

Prevenção de Úlceras por Pressão 49% - Problema Moderado 4% - Não há Problema 45 

Média percentual final de necessi-
dade de aprendizagem 

45% - Problema Moderado 12,5 – Problema Ligeiro 32,7 

      Quadro 16 - Perceção das Necessidades de Aprendizagem de Cp6. 

 

De referir que em muitos aspetos a intervenção junto de Cp6 foi no sentido de validar 

conhecimentos que já apresentava que, contudo, identificava como problema potencial pela incerteza 

da validade dos mesmos. À semelhança do que foi feito anteriormente, sobre estes foram efetuados 

alguns ensinos de carater didático o que fez com que Cp6, no final se apresentasse melhor informada 

e mais segura quanto a necessidades futuras de P6 (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et. al, 2017; 

Fotokian et. al, 2017). 
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De modo geral as necessidades de aprendizagem de Cp6 na avaliação inicial (considerando os 15 

itens da escala) representavam um problema moderado (45%).  Na avaliação final constata-se que as 

necessidades de aprendizagem de Cp6 reduziram, representando, após intervenção, um problema 

ligeiro (12,53%), ou seja, Cp6 demonstrou conhecimentos e competências práticas que lhe permite 

satisfazer quase todas as necessidades de P6. Ganhos na ordem dos 32,7pp, que comprovam o sucesso 

da intervenção e que se atribuem, no nosso entender, principalmente à alteração de conhecimentos 

e capacidades em itens como, higiene, posicionamentos (ainda não necessários com ajuda total), 

produtos de apoio e exercícios terapêuticos.  

 Deste modo uma das evoluções mais significativas foi justamente, ao nível da aquisição de 

conhecimentos sobre: estratégias a utilizar durante a higiene (por forma a facilitar esta atividade tendo 

em conta a espasticidade apresentada), sobre o vestuário (no sentido de fornecer mais tempo e ser 

mais tolerante ao erro na aplicação das estratégias apreendidas por P6) e sobre exercícios 

terapêuticos, visto Cp6 nunca ter tido oportunidade, como então, de poder assistir e colaborar nos 

mesmos. No entanto findo o programa, apesar de Cp6 demonstrar conhecimentos e capacidades sobre 

os mesmos, esta refere que P6, na ausência de um profissional de saúde dificilmente colaborará neste 

aspeto. 

No final do programa, por se entender benéfico foi proposta a P6 e Cp6, referenciação para 

unidade de média duração, ao que P6 referiu, preferir a possibilidade de continuação da presente 

modalidade. Na impossibilidade desta garantia P6 referiu precisar refletir acerca do internamento. Foi 

efetuada referenciação para a equipa coordenadora local da RNCCI, a qual ficou a aguardar resposta.  

    Constata-se através da análise do quadro 16, o sucesso da intervenção junto de Cp6, com 

ganhos notórios ao nível da aquisição de conhecimentos, que se traduziram consequentemente em 

ganhos em capacidade de execução e prestação de cuidados (OE, 2015, 2018 b). Este fato, 

inerentemente conduz também a um aumento da satisfação, quer por parte da pessoa cuidada como 

do cuidador (OE, 2015, 2018 b), aliás por diversas vezes verbalizada por ambos, o que também 

contribuiu para melhorias significativas ao nível relacional entre ambos (Fonseca, 2013). 

2.5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Considerando que “Os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de enfermagem, demonstram o 

estado, comportamento ou perceção variável e mensurável de um utente ou seu convivente 

significativo (…) amplamente influenciado pelas intervenções de enfermagem …” (OE, 2015, p.3), 
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proceder-se-á doravante, sustentados nesta premissa e considerando a metodologia de Yin (2003), à 

discussão dos resultados obtidos.  

Neste sentido e enquanto ponto de partida, sintetizámos no quadro 17, apresentado de seguida, 

os resultados médios alcançados com os diferentes grupos da população em estudo, referentes aos 

quatro conceitos comtemplados no instrumento criado para avaliação da funcionalidade geral, por 

Lopes e Fonseca (2013), o ENCS. Salientamos especificamente, o conceito de autocuidado, no qual nos 

propusemos intervir, e onde se evidenciaram os maiores ganhos e de modo inerente e mais amplo 

(contemplando a totalidade dos conceitos) a funcionalidade geral, a qual se consegui incrementar 

transversalmente nos três grupos.  

 

 
Participantes 

Avaliação 

Score global 
de 

Funcionalidad
e 

Autocuidado 
Aprendizagem 
e funções da 

memória 
Comunicação 

Relação 
com 

amigos e 
cuidadores 

 
 
 

A 

P1 

Inicial 29,00% 63,00% 13,00% 20,00% 20,00% 

Final 21,25% 32,00% 13,00% 20,00% 20,00% 

Ganhos 7,8pp 31,00pp 0,00pp 0,00pp 0,00pp 

P2 

Inicial 33,2% 55,00% 15,00% 30,00% 33,00% 

Final 27,5% 40,00% 10,00% 20,00% 40,00% 

Ganhos 5,7pp 15,00pp 5,00pp 10,00pp -7,00pp 

 
 
 
 

     B 

P3 

Inicial 42,75% 68,00% 23,00% 40,00% 40,00% 

Final 32,50% 55,00% 17,00% 25,00% 33,00% 

Ganhos 10,25pp 13,00pp 6,00pp 15,00pp 7,00pp 

P4 

Inicial 27,25% 30,00% 12,00% 20,00% 47,00% 

Final 20,25% 22,00% 12,00% 20,00% 27,00% 

Ganhos 7,00pp 8,00pp 0,00pp 0,00pp 20,00pp 

P5 

Inicial 21,00% 22,00% 15,00% 20,00% 27,00% 

Final 19,75% 20,00% 12,00% 20,00% 27,00% 

Ganhos 1,25pp 2,00pp 3,00pp 0,00pp 0,00pp 

 
C P6 

Inicial 39,50% 58,00% 25,00% 35,00% 40,00% 

Final 33,00% 47,00% 20,00% 25,00% 40,00% 

Ganhos 6,50pp 11,00pp 5,00pp 10,00pp 00,00pp 

 
Ganho médio por Score 

 
6,41pp 13,33pp 3,16pp 5,83pp 5pp 

      Quadro 17 - Média global de ganhos na funcionalidade geral pelo ENCS 

 

No contexto de atuação correspondente à área de desenvolvimento do projeto de intervenção, 

esta discussão comtempla a confrontação com os resultados sistematizados na RSL efetuada sobre o 

tema, e de modo geral, em todos os contextos de atuação, é orientada pelo referencial teórico adotado 

para este relatório.  Foram consideradas as diferentes variáveis quantitativas e qualitativas, definidas 

por Doran e Pringle (2011), observadas na população em estudo, perante as intervenções especificas 

de ER, por nós levadas a cabo, no sentido de promover na pessoa comportamentos de autocuidado 
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(Orem, 2001), tomando inclusivamente o mesmo, como variável de resultado dos cuidados do ER 

(Fonseca, 2013). 

Atendendo a que os 8 enunciados descritivos dos PQCEER precisam o papel do enfermeiro junto 

das pessoas e norteiam a prestação de cuidados de qualidade, englobando os diferentes aspetos do 

mandato social da profissão de enfermagem (OE, 2018 b), será através dos mesmos que conduziremos 

a presente análise para reflexão sobre as intervenções desenvolvidas e resultados obtidos, uma vez 

que foi na concretização destes que alicerçamos o planeamento e a prestação de cuidados 

especializados.  

 

Satisfação do Cliente 

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de Reabilitação 

persegue os mais elevados níveis de satisfação dos clientes.” (OE, 2018 b, p.9). 

Perante esta premissa, desenvolveram-se nos diferentes contextos, intervenções de encontro a 

variáveis como a satisfação da pessoa e relação profissional/pessoa (Doran & Pringle, 2011), que 

colocam em evidência a necessária relação empática entre ambos (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar 

et.al, 2016), respeitando a sua autonomia, bem como crenças e valores que influenciam o processo de 

reabilitação, considerando ainda as suas limitações e vulnerabilidades. Objetivamos assim, desde o 

início, ir de encontro ao projeto individual de saúde de cada pessoa, através de um planeamento de 

cuidados individualizado (Hoeman, 2011; OE, 2019 a; Wang et. al, 2020). Neste sentido o reforço 

positivo e o elogio relativamente aos progressos alcançados, tal como preconizado pela OE (2018 b), 

foram uma constante na nossa atuação, no sentido de motivar e também contribuir para uma 

perceção positiva acerca dos cuidados de ER (Farquhar et.al, 2017; Fotokian et. al, 2017). 

Desde logo os participantes, foram questionados sobre quais os principais objetivos que 

pretendiam alcançar com o processo de reabilitação, sendo os mesmos perseguidos desde o início, 

sempre na tentativa de estabelecimento de metas realistas, alcançáveis e mesuráveis, para promover 

a satisfação da pessoa cuidada e CI (Albà & Puig-Gros, 2017; Farquhar et.al, 2016; Fotokian et. al, 2017; 

Wang et. al, 2020). De modo geral esta foi uma premissa com todos os participantes, a que se 

conseguiu dar resposta. Traduzindo-se isto no alcance dos objetivos iniciais da totalidade dos 

participantes.  

Evidenciamos por exemplo, o caso de P4, que se encontrava no início mais hostil e renitente ao 

início do programa e pouco expectante com o mesmo, por frustrações anteriores fruto do não alcance 

de metas estabelecidas à data,  sendo que ao nível do conceito «relação com os amigos e cuidadores» 

no ENCS, especificamente no item «profissionais de saúde», houve uma melhoria na avaliação final 
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passando de problema ligeiro (5-24%), para não há problema (0-4%), reconhecendo o próprio que à 

data os profissionais de saúde lhe ofereciam todo o apoio necessário. Fazemos aqui uma breve 

analogia à importância da gestão de sentimentos no processo de intervenção terapêutica, defendido 

por Lopes (2005), na medida em que defende que esta passa também pela promoção de confiança, 

esperança e perseverança, mas estabelecendo objetivos realistas, não promovendo falsas expetativas 

ou objetivos de cura.  

Deste modo conseguiu-se alcançar o objetivo principal de P4, de poder efetuar as caminhadas 

matinais com os amigos, com redução significativa do cansaço e das mialgias referidas ao nível dos 

gémeos. No ENCS passou-se de «problema ligeiro» a «não há problema» no item «sensação de dor», 

pela ausência de dor nos gémeos. Conseguiram-se também resultados na escala de Borg, para a 

sensação subjetiva de esforço, de (13) e para a sensação de falta de ar de 0 (zero), finda a prova de 

marcha dos 6 minutos, o que pela DGS (2019 a) se traduz numa melhoria de condição física, após 

execução do PRR. Não se defraudaram assim as expetativas de P4, justamente por se ter trabalhado 

um objetivo, que se entendeu desde o início alcançável e de encontro ao seu projeto de saúde, na 

linha da evidência encontrada (DGS, 2019 a; Farquhar et. al, 2016; Wang et. al, 2020).  

Aludindo novamente a teoria relacional de Lopes (2005), também no caso particular de P6, fruto 

da cronicidade da sua doença e de sequelas estabelecidas de longa data, bem como mau prognostico 

efetuado pela neurologia, de conhecimento do próprio, se conseguiu promover a satisfação com os 

objetivos «negociados», trabalhados e alcançados, no sentido de evitar mais perdas a nível funcional, 

havendo inclusivamente alguns ganhos a nível da função cognitiva e sensoriomotora, por exemplo ao 

nível do conceito «comunicação» no ENCS, onde a principal evolução ocorreu na «capacidade de 

comunicar», por demonstrar compreender melhor os significados literais e implícitos das mensagens, 

fruto da estimulação cognitiva mantida ao longo do programa. Também ao nível sensoriomotor foram 

conseguidos ganhos relevantes, nomeadamente no equilíbrio, comprovados pela reavaliação da escala 

de equilíbrio de Berg, o que representa uma mais valia para P6 e Cp6, facilitando a sua prestação de 

cuidados.  

No respeitante aos cuidadores implicados, foram envolvidos desde o início do processo, tal como 

reconhecido na evidência científica encontrada, enquanto intervenção ao alcance do enfermeiro e 

sensível aos seus cuidados, influenciadora da variável satisfação da pessoa cuidada/CI (Doran, 2011; 

Martins et. al, 2016; Petronilho & Machado, 2016). Corroboram-no os estudos analisados na RSL, que 

na totalidade, sublinharam a inclusão do CI/família no processo de cuidados, sendo que inclusivamente 

o estudo de Albà e Puig-Gros (2017), constata que ao nível da variável, adesão terapêutica, houve 

melhores resultados quer no teste de utilização de inaladores, quer nos testes de conhecimento, nas 
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pessoas que iam acompanhadas às sessões pelo CI. A identificação de necessidades e expetativas da 

pessoa/CI, reconhece-se assim em vários estudos, enquanto intervenção promotora de capacidade de 

autocuidado e de indicadores e resultados sensíveis aos cuidados de ER, relacionados com este 

enunciado descritivo da satisfação do cliente (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et 

al., 2017; Wang et.al,2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017).  

Neste sentido, na tentativa de mensuração e compreensão destas necessidades, quer de atenção, 

quer de conhecimentos, por parte dos CI foram por nós utilizadas as escalas de sobrecarga do CI de 

Zarit (Sequeira, 2010), no sentido de direcionar os cuidados e atenção ao CI de forma adaptada e 

particularizada às suas reais apreensões e vulnerabilidades, e o questionário de PNACI, através da qual 

podemos, na avaliação final,  percecionar ganhos em conhecimentos, transversalmente a todos os 

cuidadores, Cp3, Cp4, Cp6. O que à luz do estudo qualitativo, levado a cabo por Farquhar (2017), traduz 

ganhos a vários níveis para cada um dos cuidadores informais envolvidos. Já que este inferiu que para 

os cuidadores os ganhos de conhecimento não os ajudariam apenas a apoiar melhor a pessoa cuidada, 

mas também ajudá-los-iam a gerenciar as suas próprias frustrações, ansiedades e qualidade de vida. 

No mesmo estudo inferiu-se ainda que, a opinião dos cuidadores informais, para o desenvolvimento 

de um plano educacional e de empoderamento da pessoa com falta de ar, é fundamental e promotora 

da capacidade de autocuidado. Embora seja reconhecido, pelos próprios cuidadores, que as suas 

necessidades e o seu papel, são muitas vezes descurados, levando a insatisfação. 

Neste caso em particular, constata-se através da análise dos Quadros 10, 12 e 16, o sucesso da 

intervenção junto de Cp3, Cp4 e Cp6 com ganhos notórios ao nível da aquisição de conhecimentos, 

que se traduziram consequentemente em ganhos em capacidades para a prestação de cuidados (OE, 

2015, 2018 a). Este fato, inerentemente conduziu também a um aumento da satisfação, quer por parte 

da pessoa cuidada como do cuidador (OE, 2015, 2018 a), aliás por diversas vezes verbalizada por 

ambos, em todos os participantes. O que também contribuiu para melhorias significativas ao nível 

relacional, nomeadamente no caso de P4 e Cp4.  

Também a evidência encontrada para os diferentes contextos, reconhece a prestação de suporte 

psicossocial e redução da ansiedade, por exemplo através da promoção da familiarização com a 

situação por processos de educação em saúde visantes da aquisição de conhecimentos sobre a 

situação de doença, de suma importância para a promoção de resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem (Farquhar et. al, 2016; Fotokian et. al, 2017; Ivziku et. al, 2018; NICE, 2013; Sousa & 

Carvalho, 2016; Spruit et. al, 2013). De encontro a isto com todos os participantes foram desenvolvidas 

intervenções educacionais, tal como explanado nos planos de intervenção respetivos, considerando 

individualmente as capacidades cognitivas avaliadas, por exemplo através do conceito de 
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«aprendizagem e funções mentais» do ENCS. Do mesmo modo quer a pessoa, quer o seu CI no caso 

do existir, foram gradualmente colocados ao corrente, dos progressos e evolução alcançados, bem 

como necessidades detetadas, envolvendo-os no processo de cuidados e discutindo-o e analisando-o 

em conjunto, de encontro à sua satisfação (OE, 2018 b). 

 

Promoção da Saúde 

“Na procura permanente da excelência do exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

ajuda os clientes a alcançarem o máximo potencial de saúde.” (OE, 2018 b, p. 10).  

Preconizado pela OE, como elemento importante de encontro à promoção da saúde, 

encontramos a promoção do potencial de saúde da pessoa pelo procedimento de trabalho ajustável 

aos processos de vida e desenvolvimento. Não obstativo ao também preconizado por Orem (2001) no 

que esta última defende enquanto requisitos de autocuidado, como o de desenvolvimento e de 

desvios da saúde, por forma a procurar cuidados adaptados às necessidades e vivência com a doença, 

indutoras de mudança no ciclo natural de vida de cada um. Principalmente, segundo a mesma autora, 

tomando autocuidado enquanto capacidade percebida num dado momento, de manter e desenvolver 

comportamentos e ações de promoção da saúde, que passam muitas vezes pela procura de suportes 

estruturais em serviços disponíveis na comunidade (Fonseca, 2013). 

Assim, de modo privilegiado, principalmente e mais notório no estágio final, possibilitado na e 

pela prestação de cuidados em contexto domiciliário, foi possível identificar as barreiras arquitetónicas 

e ergonómicas limitativas da acessibilidade e participação social, a situação de saúde e principal e 

particularmente, os recursos da pessoa/família e comunidade, para a promoção da saúde de encontro 

ao considerado como sendo um dos principais elementos preconizados pela OE (2018 a) para dar 

resposta a este enunciado descritivo.  

Justamente pela possibilidade de prestação de cuidados especializados  em dois contextos 

diferentes, comunitário e internamento, e perante a nossa perceção, como referido, de maior 

«facilidade» em corresponder a este ultimo elemento na prestação de cuidados na comunidade em 

UCC,  apraz-nos efetuar menção aos resultados encontrados num estudo levado a cabo em Portugal, 

sobre a perceção dos enfermeiros especialistas em ER, em contexto hospitalar, sobre o seu contributo 

para a concretização dos padrões de qualidade propostos pela OE (Martins, Ribeiro & Silva, 2018). 

Neste, considerando as atividades que contribuem para a qualidade dos cuidados, no referente ao 

enunciado da promoção da saúde, a identificação da situação de saúde e recursos da pessoa/família e 

comunidade, foi uma das dimensões em que foram reconhecidas menos atividades efetivadas em 

contexto hospitalar.  
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Deste modo corroboramos, pela experiência vivida e realidade encontrada, esta mesma premissa. 

No caso, pela nossa intervenção em contexto hospitalar, sentindo-o como fruto do reduzido tempo de 

internamento e escasso contato com a família e realidade da pessoa internada, em muito e também 

impotável ao contexto pandémico por COVID-19 vivenciado à data.  

No entanto, conseguimos de diversos modos, considerar para efeitos de planeamentos dos 

cuidados, os recursos existentes na comunidade. Por exemplo com P4 e P5, foi possível por diversas 

vezes executar o plano de exercícios no exterior, na vizinhança próxima, aproveitando infraestruturas 

públicas para o efeito. Além disso após reconhecimento geográfico da zona de habitação dos 

participantes, foi possível considerar no PRR, para efeitos de frequência na componente de exercício 

aeróbico, a inclusão de caminhada, possível de ser efetuada em condições adequadas (em ciclovia) 

fora do horário de implementação do PRR, o que representou uma mais valia na otimização de gestão 

dos timings de implementação do PRR e na promoção de estilos de vida saudáveis, a longo prazo (OE, 

2018 b; Spruit et. al, 2013; Wang et. al, 2020).  

Ainda com P5, esta foi colocada ao corrente da possibilidade de referenciação para consulta 

especializada de Nutrição, dada a sua situação de excesso de peso, numa perspetiva de referenciação 

multidisciplinar (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; OE, 2019 a, 2019 b; 

Yang et al., 2017; Yu et al., 2017). Também no caso de P6, esta utilização de recursos disponíveis na 

comunidade, se tornou evidente, pela sua referenciação para ingresso em unidade de média duração, 

após término de programa no domicílio. De mencionar ainda os esclarecimentos prestados sobre 

recursos, menosprezados até então, como a possibilidade de contato telefónico com o EEER 

responsável do processo de ECCI, na qual os participantes se encontravam integrados.  

Um outro elemento considerado pela OE como relevante para este enunciado descritivo prende-

se com o “fornecimento de informação geradora de aprendizagem cognitiva e de novas capacidades 

pelo cliente” (OE, 2018 a, p.10). De encontro ao processo dinâmico de gestão de informação, inerente 

à relação e processo de intervenção terapêutica de enfermagem proposto por (Lopes, 2005) e à forma 

como, Orem (2001), através da teoria de autocuidado e dos sistemas de enfermagem, especificamente 

na intervenção através de sistemas de apoio educativo, entende a relação direta entre a educação em 

saúde da pessoa e a sua capacidade de se autocuidar.  

Este elemento surgiu na nossa realidade como forma da intervenção do mestrando enquanto 

facilitador de promoção, na pessoa, de capacidades e competências facilitadoras da adaptação às 

vivências na saúde e doença, de encontro a requisitos de desenvolvimento e desvios da saúde (Orem, 

2001). Neste contexto, referimos um dos estudos analisados para a RSL, onde se pretendia explorar 

experiências dos intervenientes envolvidos no processo de empoderamento de pessoas idosas com 
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DPOC  (Fotokian et. al, 2017), constatando-se junto dos profissionais de saúde, entre os quais 

enfermeiros, a educação para a saúde da pessoa com DPOC e CI, como elemento diferenciador e 

fundamental para prestar cuidados mais particularizados e diferenciados com forte impacto na 

capacidade de gestão da vida do idoso com DPOC.  

Esta evidências encontra-se na linha dos resultados alcançados com a nossa população em 

estudo. Vejamos que na avaliação final efetuada a todos os participantes, na reaplicação do 

instrumento ENCS, percecionaram-se ganhos na funcionalidade geral na totalidade dos participantes, 

em muitos fruto do contributo, justamente, da dimensão «aprendizagem e funções mentais». Assim, 

constituem-se intervenções de enfermagem como estas, influenciadoras de variáveis que lhe são 

sensíveis como, no caso, a literacia em saúde (Doran, 2011). 

Deste modo de encontro à evidência encontrada, para todos os intervenientes conceberam-se e 

desenvolveram-se programas de intervenção de reabilitação, individualizados, visantes da 

maximização de capacidades adaptativas às diferentes etapas do ciclo de vida, na transição de 

saúde/doença, e de capacidades funcionais para potenciar o rendimento e desenvolvimento pessoal 

(Hoeman, 2011; OE, 2018 b; OE, 2019 a), contribuindo desde logo, para o incremento do indicador de 

processo, nas instituições em causa, de “Percentagem de clientes a quem foi aplicado plano e ou 

programa de reabilitação para maximizar as capacidades funcionais” (OE, 2015 a, p.6), comprovando 

que as intervenções inerentes a estes programas, influenciam a funcionalidade, de modo geral, 

enquanto variável sensível aos nossos cuidados de enfermagem (Doran, 2011).   

 

Prevenção de Complicações   

“Na procura permanente da excelência do exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

previne complicações para a saúde dos clientes.” (OE, 2018 b, p. 11). 

Com relação a esta dimensão o já referido estudo de Martins et. al (2018) destaca, à semelhança 

dos resultados de outros estudos efetuados na mesma linha (conclui o mesmo), a importância do 

exercício profissional focado na prevenção de complicações. Sendo as atividades inerentes a esta 

dimensão reconhecidas, como das maioritariamente desenvolvidas pela maioria dos enfermeiros no 

exercício da profissão.  

No nosso entender, resultantes da nossa atuação congruente com este enunciado descritivo temos 

uma preciosa procedência de indicadores de resultado sensíveis aos cuidados de enfermagem, 

diretamente relacionados com alterações positivas no estado de vários diagnósticos de enfermagem, 

no sentido em que puderam quantificar a medida em que foi evitada a evolução de uma situação 

potencial e de risco para um diagnóstico real, promovendo uma mudança positiva no estado de saúde 
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futuro da pessoa. Incrementando as “taxas de eficácia na prevenção” na instituição (OE, 2015 a) onde 

são prestados os cuidados, mesuráveis através dos sistemas de informação e registos, instituídos, que 

foram devidamente efetuados (Farquhar et al., 2016; OE, 2018b; Yu et al., 2017).  

Procurámos junto dos participantes a promoção de ações preventivas e intervenções com rigor 

técnico e científico, que assegurassem a capacidade funcional e prevenissem complicações, com 

expressão a vários níveis. Especificamente com os participantes do Grupo A, as intervenções de 

reabilitação iniciaram-se precocemente pela identificação dos riscos de alteração da funcionalidade, 

mesurando-os através de escalas preconizadas, quando possível. Iniciaram-se assim no período pré-

operatório, objetivando preparar a pessoa para a recuperação após cirurgia e prevenir complicações 

inerentes à imobilidade imposta pela intervenção cirúrgica, abarcando intervenções de reeducação 

funcional motora, como exercícios musculares e articulares (mobilizações passivas, ativas assistidas e 

ativas) e reeducação respiratória (consciencialização e controlo da respiração, reeducação 

diafragmática e costal, limpeza das vias aéreas) ( OE, 2018 a; Sousa & Carvalho, 2016). 

Para o grupo A, foi delineado um plano de intervenção, de modo sustentado, individualizado e 

adaptado (Hoeman,2011) (Lista nº2 e Apêndice I) que neste âmbito e de forma mais evidente, 

certamente contribuiu por exemplo, para a prevenção das consequências associadas à imobilidade, já 

comprovadas, enquanto forma de promover conforto, autonomia e prevenir alterações metabólicas, 

do sistema nervoso, cutâneas, musculoesqueléticas, respiratórias, gastrointestinais e urinárias (OE, 

2013). 

Assim sendo, afirmamos ter contribuído por exemplo, para a ausência de desenvolvimento de 

úlceras por pressão, comprovável por confrontação dos resultados da avaliação da escala de Braden, 

que mostraram claramente o aumento deste risco no pós-operatório (risco elevado), com a ausência 

de desenvolvimento de úlcera por pressão até ao final do internamento (DGS, 2011 a). Também pela 

escala de Morse (DGS, 2019 b), ficou comprovado o elevado risco de queda, em ambos os participantes 

do Grupo A sem que, no entanto, ocorressem episódios de queda. Estamos convictos que as 

intervenções de educação para a saúde, instrução e treino, na e para a preparação para a alta (sobre 

a adaptação do domicílio para andar, utilização correta do auxiliar de marcha nas diversas situações), 

os exercícios promotores do equilíbrio estático e dinâmico e a execução de programa de exercícios de 

reeducação funcional motora, contribuíram e contribuírão para a prevenção de ocorrência das 

mesmas (Borges, 2015; Desmeules, Hall, & Woodhouse, 2013; Sousa & Carvalho, 2016).  

Do mesmo modo, o ensino, instrução e treino precoce de exercícios terapêuticos, de 

fortalecimento dos diferentes grupos musculares e de mobilidade articular (principalmente 

mobilizações passivas do joelho intervencionado), levante precoce em condições de segurança, 
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contribuíram para o incremento da taxa de efetividade na prevenção de rigidez articular (OE, 2015 a) 

e redução do risco de acidentes tromboembólicos. Para este último, também os exercícios de 

reeducação funcional respiratórios ensinados, treinados e executados, certamente contribuíram, bem 

como para a ausência de desenvolvimento de complicações cardiorrespiratórias no pós-operatório 

(Borges, 2015; Desmeules, Hall, & Woodhouse, 2013; Sousa & Carvalho, 2016).  

Os ensinos e instrução para a alta, como controlo da dor, cuidados com a ferida cirúrgica, sinais de 

alerta para a procura de ajuda de profissional de saúde, gestão de terapêutica farmacológica, terão 

levado a uma diminuição do risco de complicações da ferida cirúrgica, e de modo geral do risco de 

alterações da funcionalidade geral, que determinariam limitações da atividade e incapacidade (OE, 

2015 a).   

Com respeito ao Grupo B, no plano de intervenção (lista nº3 e Apêndice II), são diversas as 

intervenções delineadas e desenvolvidas junto dos participantes, de encontro à prevenção de 

complicações e variáveis relacionadas (Doran, 2011). Procurou-se conduzir à redução do risco de 

alterações da funcionalidade decorrentes de transtornos cardiorrespiratórios, influenciando variáveis 

como o estado funcional. Nomeadamente através da rápida identificação das necessidades individuais 

e dos riscos de alteração da funcionalidade (Fonseca et. al, 2019), bem como necessidades no âmbito 

da autogestão (Wang et.al, 2020; Yu et al., 2017; Farquhar et al., 2017; Yang et al., 2017; Albà & Puig-

Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017), pela adequada avaliação diagnostica, subjetiva 

e objetiva, com recurso á anamnese e aplicação de escalas e instrumentos de medida validados e 

específicos dos cuidados especializados (DGS, 2019 a; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 

2016, 2018a; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017). De encontro ao resultado de vários estudos 

analisados para a RSL, onde se sistematizaram estas mesmas intervenções como tradutoras de 

resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem (Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et 

al., 2017; Yu et al., 2017), enquanto contributivas para particularizar os cuidados e elaborar programas 

de reabilitação individualizados ao encontro do rigor técnico/cientifico exigido e referido pela OE (2018 

b), como elemento importante face à prevenção de complicações.      

Do mesmo modo correspondeu-se a variáveis como a segurança/ocorrências adversas e fatores 

protetores, pela particularização dos cuidados, de encontro à evidência encontrada, considerando 

princípios de acondicionamento fisiológico individuais para o estabelecimento do PRR, (Albà e Puig-

Gros, 2017; Cordeiro & Menoita, 2012; DGS, 2019 a; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; Wang 

et.al, 2020; Yang et al., 2017), pela utilização de dispositivos tecnológicos necessários à qualidade e 

segurança clínica dos cuidados domiciliários (DGS, 2019 a) e pela garantia de cuidados diferenciados, 

com possibilidade de referenciação a outros profissionais da equipa de acordo com os seus mandatos 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

120 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

socias (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; OE, 2019 a, 2019 b; Wang 

et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017). 

A apontar como interferente na variável referente a fatores protetores, intervenções como 

monitorização/assistência com sistema de follow-up estruturado, através de contato telefónico 

semanal, para despiste de complicações e promoção de adesão ao PRR, especificamente na sua 

componente aeróbica, à semelhança do também preconizado em diversos estudos (Albà e Puig-Gros, 

2017; Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017).   

Assim, com todos os participantes, foi possível prevenir complicações, passiveis de surgir, durante 

a execução do PRR, como broncospasmos, hipoxia, hipotensão, arritmias, traumatismos, que não se 

verificaram, corroborando a evidência encontrada, mas que ao ocorrerem, se corresponderia com a 

melhor resposta possível, de encontro a uma prestação de cuidados diferenciada, responsável e 

assertiva (OE, 2018 b, 2019 a).  

Ao nível da variável literacia em saúde, correspondeu-se através de intervenções educacionais 

implementadas (considerativas da capacidade cognitiva dos participantes), pelo suporte psicossocial e 

desenvolvimento de planos de ação de tratamento de exacerbações e alívio da dispneia, objetivando-

se, a médio e longo prazo, influenciar positivamente os efeitos sistémicos da disfunção psicossocial, e 

contribuir para o controlo de crises e exacerbações da doença e surgimento de complicações como 

infeção respiratória, ou seja interferindo diretamente na variável, controlo de sintomas (Albà e Puig-

Gros, 2017; Almeida et.al, 2016; DGS, 2019 a; Doran & Pringle, 2011; Farquhar et al., 2016; OE, 2018a; 

Yang et al., 2017).  

Assim, incrementaram-se conhecimentos e capacidades sobre fisiopatologia, estratégias 

farmacológicas e não farmacológicas (técnicas de RFR para limpeza das vias aéreas e reexpansão e 

ventilação pulmonar)  de controlo e gestão de sintomas (Albà & Puig-Gros, 201; ; Farquhar et al., 2016; 

Fotokian et al., 2017; OE, 2018 a; Wang et.al,2020; Yu et.al, 2017), sobre fatores de risco e 

reconhecimento de alterações, como características da expetoração, para evitar desenvolvimento de 

infeções respiratórias e agudização da DPOC, enquanto complicações possíveis (P3 e P4). 

Particularizando, de referir os resultados positivos constatados por exemplo em P4, com redução 

significativa do recurso a cuidados de saúde não programados (serviço de urgência), por surgimento 

de crises de dispneia e exacerbações da DPOC (motivo que levou à referenciação para o PRR), 

comparativamente aos meses anteriores. Considerando inferências como as do estudo de Yang et. al, 

2017, onde se comprova a diminuição das readmissões hospitalares, especificas por DPOC, nos 

doentes com acompanhamento domiciliário com intervenções de um PRR, poderemos considerar os 
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resultados alcançados com P4 atribuíveis a ganhos em conhecimentos e capacidades contributivos 

para o controlo das crises e exacerbações.  

Também em P3, foi possível antecipar e prevenir o desenvolvimento de infeção respiratória e 

diminuir a probabilidade de outras complicações como, maceração/ulceração da pele na face, 

retenção de secreções, broncoespasmo e distúrbios ácido-base mais graves, na sequencia de 

hiper/hipocapnia, através, entre outros,  da referenciação antecipada a outros profissionais e serviços 

de saúde, nomeadamente técnico da empresa responsável pelo dispositivo CIPAP para otimização da 

parametrização do mesmo e dispositivo facial, e serviço de urgência por antecipação de exacerbação 

da DPOC (Farquhar et. al, 2016; Fotokian et. al, 2017; Yu et. al, 2017). 

Já em P5, de encontro à premissa da OE (2015 a, p.4) de intervenção em indicadores que 

promovam uma mudança positiva no estado de saúde futuro da pessoa, conseguiu-se contribuir para 

a prevenção da já iniciada espiral de descondicionamento físico subsequente a um quadro de patologia 

respiratória restritiva (Cordeiro & Menoita, 2012; Farquhar et. al, 2017; OE, 2018 a; Wang et. al, 2020; 

Yu et. al, 2017), motivo pelo qual P5 foi referenciada para cuidados de reabilitação no domicilio, 

através de UCC, comprovando-o os resultados alcançados na avaliação final, com a reaplicação dos 

instrumentos de medida utilizados com P5.   

Relativamente ao Grupo C, onde por força das circunstâncias só foi possível o término do programa 

de reabilitação com P6, poderemos considerar diversas intervenções no âmbito de variáveis 

diretamente relacionadas com a prevenção de complicações, como sendo a prevenção do surgimento 

de ocorrências adversas inerentes à execução dos exercícios de mobilidade articular, nomeadamente 

contraturas musculo-articulares, luxações, rigidez articular e aumento da espasticidade, através do 

respeito pelo alinhamento corporal correto e amplitudes articulares máximas, pela cadencia e 

ordenação correta dos exercícios (do distal para o proximal e com treino bilateral), promovendo a 

consciencialização dos movimentos para estimular neuroplasticidade  (Coelho, et. al, 2016; Menoita 

et. al, 2012; NICE, 2021 b; Toubarro, 2016), no fundo imprimindo rigor técnico/cientifico na 

implementação das intervenções (OE, 208 b).  

Ainda como elemento evidente, resultante da prestação de cuidados neste contexto, e de 

encontro a elementos diferenciadores para este enunciado descritivo, destacamos também a clara 

diminuição do risco de queda em P6, e aumento do equilíbrio dinâmico, no final do programa de 

reabilitação comprovável pela reaplicação da escala de equilíbrio de Berg (enquanto preditora do risco 

de queda e mensurabilidade do equilíbrio funcional) (OE, 2016 b), com significativas melhorias. A 

considerar para tal, o ensino, instrução e treino de exercícios de equilíbrio dinâmico, de exercícios 

terapêuticos, de treino de marcha, de levante e transferência segura, de fortalecimento muscular, de 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

122 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

estimulação cognitiva (Coelho et. al, 2016; Maroto, 2010; Marques-Vieira, et.al, 2016; Menoita, et. al, 

2012; NICE, 2021a; Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b). 

No referente à variável, capacidade física (Doran & Pringle, 2011), esta claramente obteve uma 

variação positiva pela possibilidade de aumente de carga nos exercícios efetuados ao longo do 

programa, e melhorias ao nível do equilíbrio, como referido. Constatável ainda pela redução, até ao 

final do programa, do grau de dor apresentado inicialmente na EN de dor, constante na secção de 

funções do corpo do ENCS, onde juntamente com as melhorias apresentadas ao nível das funções de 

atenção e cognitivas de nível superior, se perceberam ganhos.  

As melhorias  ao nível das funções de atenção e cognitivas de nível superior, correspondem aos 

objetivos iniciais de referenciação por parte da MFR, para cuidados de enfermagem de reabilitação em 

contexto de UCC (ECCI) de manutenção de estimulação cognitiva e motora para retardar declínio 

funcional e cognitivo, enquanto complicações previstas a curto prazo, mais uma vez de encontro à 

diretriz da OE (2015 a, p.4) de produção de indicadores de resultado, que representam os próprios 

objetivos dos cuidados, enquanto “…mudanças no estado de saúde corrente ou futuro dos utilizadores, 

atribuível a cuidados prestados anteriormente (taxa de eficácia na prevenção de complicações ...”.  

Neste contexto, a fomentar a variável fatores protetores (Doran & Pringle, 2011), soma-se o fato 

de, dada avaliação final de P6, ser reveladora de potencial para melhorias a nível sensoriomotor e 

cognitivo, o mesmo ter sido referenciado para ingressão em unidade de média duração, para continuar 

de forma mais intensa, a beneficiar de estimulação cognitiva, treino de AVD e atividades instrumentais 

de vida, e de plano de exercício articular/muscular, objetivando o retardar de declínio funcional e 

cognitivo inerente ao processo de demência. De referir ainda, no campo dos fatores protetores à 

pessoa, as intervenções interdisciplinares conjuntas, desenvolvidas em colaboração com outros 

elementos da equipa multidisciplinar, nomeadamente psicólogo, a quem se recorreu no sentido de 

garantir cuidados de saúde diferenciados e de excelência, aplicando-se no âmbito da componente de 

reabilitação cognitiva os exercícios do caderno de atividades de Maroto (2010), já em utilização na 

instituição neste âmbito e sugeridos para o efeito, com os benefícios inerentes alcançados ao nível das 

funções de atenção e cognitivas de nível superior no instrumento ENCS.    

 

Bem-estar e o Autocuidado  

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

maximiza o bem-estar dos clientes e suplementa/complementa as atividades de vida relativamente 

às quais o cliente é dependente.” (OE, 2018 b, p.12). 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

123 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

O EEER, enquanto agente de autocuidado profissional (Orem, 2001) e de encontro às suas 

competências especificas (OE, 2019 a), na persecução deste enunciado descritivo operacionaliza o 

processo de enfermagem. No sentido em que efetua o diagnóstico da situação identificando os 

problemas da pessoa. Neste aspeto, procurámos corroborando Lopes (2005), efetuar o processo de 

avaliação diagnóstica numa “perspetiva: vivencial, de ajuda e biomédica…” (p.223), prescrever, 

implementar e avaliar as atividades por nós desenvolvidas, na concretização do processo de 

intervenção terapêutica de enfermagem (Lopes, 2005), com recurso a diversos instrumentos, sempre 

no intuito de aumentar o bem-estar e contribuir para a realização das AVD, efetuando para o efeito e 

consoante o necessário, a seleção e prescrição de produtos de apoio, como ajudas técnicas e 

dispositivos de compensação (Fotokian et. al, 2017).  

Neste sentido foram por nós desenvolvidas intervenções, em cada um dos contextos de prestação 

de cuidados, conducentes com um plano de intervenção individualizado visante da “...capacitação da 

pessoa, família e cuidador, em resposta ao bem-estar e melhoria da qualidade de vida.” (OE, 2018 b, 

p.12), justamente enquanto elemento fundamental e influenciador de variáveis como a capacitação 

para o autocuidado, face a este enunciado descritivo. 

No caso, constatamos em todos os participantes, de modo geral, no que respeita ao conceito 

«autocuidado» no ENCS ganhos na avaliação final, comparativamente à avaliação diagnóstica, finda a 

nossa intervenção contemplativa de ensino, instrução e treino à pessoa e CI, sobre técnicas 

promotoras do autocuidado e/ou utilização de ajudas técnicas e dispositivos de compensação, 

consoante as necessidades e solicitações da pessoa e/ou CI (Farquhar et. al, 2016; Lopes, 2005; 

Petronilho & Machado, 2016; Yang, 2017; Wang et al, 2020).  

Contudo, constatamos pela analise do quadro 17, ganhos mais significativos a este nível nos 

participantes do Grupo A, provavelmente fruto da condição especifica em que se encontravam, na 

medida em que estas pessoas, conservavam «bom estado geral» do ponto de vista físico e cognitivo, 

e segundo Orem (2001), capacidade de autocuidado preservada, afetada no momento nos requisitos 

do desenvolvimento, fruto das mudanças no ciclo de vida e por afeção no domínio físico, inerente ao 

processo agudo de doença vivenciado por osteoartrose do joelho. Sendo que, representando nestes 

casos a cirurgia para artroplastia a opção mais viável para preservar a funcionalidade a médio/longo 

prazo, aliviar a dor e proporcionar qualidade de vida, apresenta também consequências indesejáveis, 

tais como a incapacidade da execução satisfatória dos autocuidados permanente ou transitória (OMS, 

2009), ao nível das quais as intervenções de reabilitação têm um efeito muito marcado na recuperação 

de funcionalidade (Borges, 2015), fato corroborado pelos resultados aqui apresentados. 
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Assim a nossa intervenção objetivou a superação das limitações físicas, próprias do pós-operatório 

e condicionantes da adequada execução das AVD, e de restrições de participação, impostas pelo 

processo cirúrgico, sendo possível constatar, até ao momento da alta, melhorias significativas ao nível 

de itens do ENCS, diretamente relacionados com a capacidade de autocuidado como «andar», 

«deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento», «cuidar de partes do corpo», «lavar-se», «vestir-

se», «mudar a posição básica do corpo», coincidentes com vários dos focos que integram o bilhete de 

identidade dos indicadores identificados pela OE (2018 c), para esta categoria de enunciado descritivo.  

Para as melhorias verificadas, contribui certamente a apresentação, ensino, instrução e treino de 

estratégias adaptativas e utilização de ajudas técnicas e produtos de apoio comuns nas duas 

participantes e facilitadoras da execução das AVD, no sentido de as preparar para o período em que 

se encontrariam impossibilitadas de desempenhar as atividades ou tarefas comuns, de forma 

autónoma e rotineira no seu dia a dia (OE, 2011).  

No grupo B e C, maioritariamente prescreveram-se intervenções para otimizar e reeducar a função 

cardiorrespiratória, motora, sensorial e cognitiva, de acordo com os contextos, contudo a nossa 

intervenção estendeu-se também aos cuidadores, nos casos de P3, P4 e P6, no sentido de lhes 

promover ganhos em conhecimentos e capacidades para promoção do autocuidado (Farquhar et. al, 

2016; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. al, 2017; Wang et. al, 2020). Foram efetuados ensino, 

instrução e treino, de encontro à variável literacia em saúde, objetivando promover ganhos em 

competências práticas que lhes permitissem satisfazer as necessidades da pessoa cuidada, consoante 

os resultados do questionário de PNACI, que pudessem facilitar e otimizar o seu papel enquanto 

agente de autocuidado informal (Orem, 2001). Constatámos na avaliação final, por confronto com os 

resultados da avaliação diagnóstica, uma evolução muito significativa em todos os cuidadores em 

conhecimentos facilitadores do autocuidado (Albà e Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar 

et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017), percebendo-se uma regressão do 

status, praticamente na globalidade dos itens e em todos os cuidadores, sendo ainda que todos de 

modo informal, o verbalizaram (quadro 10, 12 e 16).  

Não obstante, na ESC de Zarit e relacionado com este enunciado descritivo, puderam-se constatar 

na maioria dos cuidadores (Cp3 e Cp4), uma elevada apreensão relativa ao fator «perceção de 

autoeficácia», que se pode de algum modo relacionar com necessidades de aprendizagem existentes, 

ás quais se correspondeu com os devidos ensinos, na tentativa de promover maior segurança na 

prestação de cuidados e contribuir para uma diminuição da sensação de sobrecarga  (Albà & Puig-

Gros, 2017; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. al, 2017; Ivziku et. al, 2018). Os cuidadores foram 

também, consoante os resultados da ESC de Zarit, direcionados para a adoção de estratégias de alívio 
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da sobrecarga, facilitadoras de manutenção do seu próprio bem-estar e autocuidado. De referir a 

correlação direta encontrada por Ivziku et. al (2018) entre os sintomas de ansiedade e depressão dos 

cuidadores, e resultados negativos na sua qualidade de vida mental, e na qualidade de vida «física» 

das pessoas com DPOC de quem cuidam. 

Neste sentido direcionaram-se intervenções para o suporte psicossocial dos cuidadores, 

interferindo com variáveis como a relação profissional/pessoa,  através da escuta ativa, levando-os ao 

reconhecimento da importância de utilização de recursos da comunidade, da manutenção de contatos 

com a rede social e familiar e desenvolvimento de estratégias de autogestão de stress como a 

manutenção de atividades lúdicas e de vida privada, orientar para necessidade de vigilância da própria 

saúde, promoção de positivismo sem sentimentos de culpabilização, partilha de responsabilidades 

com a familiares, fomento do autocuidado (Farquhar et, al, 2016; Farquhar et. al, 2017; Fotokian et. 

al, 2017; Pereira, 2013; Petronilho e Machado, 2016; Reis, 2018). 

Particularizando, em P3, constatámos uma melhoria mais significativas ao nível da higiene e vestir-

se, atividades para as quais referia elevado grau de dispneia e sensação subjetiva de esforço na escala 

de Borg modificada, participando pouco na execução das mesmas, referindo «fico morto depois de 

tomar banho mesmo sem fazer nada» (sic), pelo que findo o PRR este se mostrou mais colaborante 

para estas atividades, dando inclusivamente maior utilidade a produtos de apoio como as barras de 

apoio no duche, que segundo CP3, utiliza agora para facilitar a atividade, referindo menos cansaço 

(Fotokian et. al, 2017). Deste modo estes itens contribuíram para melhorar o conceito «Autocuidado» 

no ENCS em P3, em 13 pp. Também os ganhos de força muscular percebidos pelos resultados do teste 

de levantar e sentar em 1 minuto, deixam perceber ganhos nos itens, «capacidade de execução de 

rotinas diárias», pela melhor condição física (DGS, 2019 a), que permite entre outras «alterações na 

mudança de posição do corpo», com maior facilidade, nomeadamente na capacidade de se agachar 

ou curvar.  

De modo comum a P3 e P4, tomando o autocuidado como “atividade executada pelo próprio: 

tratar do que é necessário para se manter, manter-se operacional e lidar com as necessidades 

individuais básicas e íntimas e as atividades de vida” (CIPE, 2011, p.41), notaram-se melhorias 

significativas, nomeadamente ao nível de gestão terapêutica eficaz e controlo de crises e 

exacerbações, pelo domínio de estratégias farmacológicas e não farmacológicas, de gestão de energia 

durante a execução das AVD, posições de descanso e relaxamento, melhor consciencialização e 

controlo da respiração, à semelhança do identificado também em vários dos estudos e literatura 

analisados e consultados (Albà & Puig-Gros, 2017; Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012; 

DGS, 2019 a); Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2018 a; Wang et.al,2020; Yang et al., 
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2017; Yu et.al, 2017). Este fato tornou-se absolutamente evidente em P4, dado ter conseguido 

controlar autonomamente diversos períodos de exacerbação da DPOC, com crises de dispneia severa, 

sem necessidade de recorrer ao serviço de urgência, efetuando-o ao longo das 10 semanas de estágio 

apenas uma vez, no início da intervenção, contrariando a tendência dos últimos meses.   

Especificamente em P6, inserido no Grupo C, os resultados finais positivos, no que respeita ao 

conceito de funcionalidade geral, deveram-se justamente aos ganhos alcançados com o conceito 

«Autocuidado», ao nível do ENCS. Embora estejamos a falar de um ganho de 11 pp, foi o suficiente 

para deixar de representar um problema grave e passar a moderado, o que particularizando ao caso 

específico, é uma grande mais valia, considerando a cronicidade dos défices apresentados, o mau 

prognostico a curto médio prazo, efetuado na especialidade de neurologia e MFR, e baixas expetativas 

de P6 e Cp6 com o programa, face a outras intervenções anteriores. No caso, o fato de não se 

constatarem perdas seria relevante, pelo que haver ganhos ao nível da funcionalidade geral e 

especificamente ao nível do autocuidado, revelou-se muito gratificante para os principais 

intervenientes P6 e Cp6 e para a equipa de saúde, de modo geral.   

Foram para este propósito adotadas as intervenções promotoras do autocuidado e bem-estar, 

identificadas na literatura como influenciadoras da variável capacitação para o autocuidado, e por sua 

vez promotoras de ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação. Recorreu-se para 

isso à identificação de estratégias facilitadoras para o desempenho das AVD, como o treino de vestir e 

despir, da higiene, do arranjar-se e cuidar de partes do corpo, do andar, do transferir-se em segurança 

e sair da cama pelo lado afetado. Do mesmo modo foi efetuada apresentação, instrução, e em alguns 

casos, treino com produtos de apoio relacionados e identificados como pertinentes (dispositivo para 

calçar meias, calçadeira de cabo comprido, esponja de cabo comprido, dispositivo dispensador de 

pasta de dentes, bengala como auxiliar de marcha (Hoeman, 2011; Menoita et. al, 2012; OE, 2013; 

Vigia et. al, 2016). No caso de P6, procedeu-se também ao recurso de referenciação multidisciplinar e 

utilização de recursos da comunidade, para a promoção do autocuidado, através da, já referida, 

referenciação para uma unidade de média duração. Sendo esta, uma das intervenções reconhecidas 

pela OE (2015 a), como importantes face à promoção do bem-estar e autocuidado e reconhecida no 

estudo de Martins et.al (2018), como sendo uma atividade sempre concretizada pelos EEER.  

 

Readaptação Funcional  

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

conjuntamente com o cliente desenvolve processos de adaptação eficaz aos problemas de saúde.” 

(OE, 2018 b, p. 13). 
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A concretização deste enunciado descritivo pressupõe, desde logo, o perpetuar do processo de 

prestação de cuidados (OE, 2018 b), desde a avaliação diagnóstica, que deve por si só ser já 

contemplativa desta continuidade, considerativa desde logo da anamnese e do fato de se constituir 

como um processo dinâmico, sistemático e contínuo, com necessidade de sucessivas avaliações e 

reavaliações (Lopes, 2005), até á preparação para alta, por sua vez, considerativa das necessidades 

encontradas e recursos existentes na comunidade, visando a readaptação funcional da pessoa, face ao 

processo de doença que vivencia, de encontro aos requisitos de desenvolvimento e dos desvios de 

saúde propostos por Orem (2001).  

Na translação da evidência para a prática (Nunes, 2010) e no seguimento da teoria de médio 

alcance de Lopes (2005), verificou-se na nossa prestação de cuidados ao nível do processo de relação 

terapêutica de enfermagem, na concretização deste enunciado descritivo o que o autor descreve como 

«o corpo da relação». Isto é, com os diferentes participantes, de acordo com o conhecimento e 

confiança que fomos desenvolvendo, as necessidades e recursos encontrados, nomeadamente no 

domicílio no caso dos grupos B e C,  com as sucessivas reavaliações e ajustes dos planos de intervenção 

e utilização de diferentes instrumentos (gestão de sentimentos e de informação) (Lopes, 2005), em 

suma através da nossa intervenção terapêutica, procurámos promover conhecimentos, capacidades e 

fatores de readaptação ao domicílio e sociedade, maximizando capacidades funcionais (OE, 2018 b). 

No fundo objetivando que a pessoa aprendesse a viver com a situação com o máximo bem-estar 

possível, de encontro à readaptação funcional (Lopes, 2005).  

   Tendo em linha de conta, a indicação da OE (2015 a), de envolver a pessoa no processo de 

cuidados, considerando os recursos existentes no seu domicílio, enquanto elemento fundamental 

inerente à readaptação funcional. Notamos que embora na nossa atuação, transversal a todos os 

contextos, tenhamos intervindo no sentido de identificar  barreiras arquitetónicas que influenciassem 

a acessibilidade e participação social, com respetiva intervenção educacional em consonância, 

especificamente no grupo A, nos casos de P1 e P2 para quem esta questão se torna especialmente 

pertinente devido às limitações motoras inerentes ao pós-operatório, o desenvolvimento desta 

intervenção só foi possível, com base nas descrições efetuadas pelos participantes, no sentido de 

fornecer indicações e estratégias sobre alterações necessárias à adaptação do seu domicílio para 

facilitação do autocuidado (Borges, 2015; Sousa & Carvalho, 2016; Vigia et. al, 2016). Sendo este um 

processo que se desenvolveu desde o momento do início da relação terapêutica, na avaliação 

diagnóstica, até ao término da mesma, no sentido de efetuar uma adequada preparação para o 

regresso a casa consoante as necessidades individuais e recursos da comunidade (OE, 2018 b). 
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Já nos grupos B e C, podemos corresponder a este princípio de modo privilegiado, dado os 

cuidados ocorrem no ambiente natural da pessoa e CI, permitindo assim conceber e desenvolver 

programas mais ajustados ás condições e necessidades reais, contribuindo para uma adequada 

readaptação ao seu ambiente natural (Wang et. al, 2020; Yang et. al, 2017; Yu et. al, 2017). Constituem 

exemplos concretos situações como as ocorridas com P3, a quem foi pertinente sugerir alterações de 

disposição mobiliário, acrescento de barras laterais de apoio na sanita ou otimização da logística 

inerente à utilização de OLD (Yu et. al, 2017), devido aos equipamentos e prolongamentos da 

tubuladura necessária à mobilização de P3 entre as diversas divisões. Com P5, foi possível identificar 

um espaço em sua casa, que a mesma referia sentir necessário, à execução e manutenção a longo 

prazo de alguns dos exercícios da componente anaeróbica do PRR, recorrendo a objetos e mobiliário 

domésticos, promovendo assim hábitos de vida saudáveis e comportamentos de saúde a longo prazo, 

de encontro a variáveis como a adesão terapêutica (Doran & Pringle, 2011) e a outros enunciados 

propostos pela OE (2018 b), comprovando a sua indissociabilidade.    

Um dos principais elementos definidos pela OE (2018b), para a persecução da readaptação 

funcional, é “a conceção e desenvolvimento de planos e programas que permitam maximizar as 

capacidades funcionais da pessoa, potenciando o seu rendimento e desenvolvimento pessoal.” (OE, 

2015 a, p. 13). De encontro a este elemento e especificamente nos participantes do grupo B, pessoas 

com alterações do foro respiratório, foram por nós desenvolvidas uma série de intervenções 

apresentadas no respetivo plano de intervenção (lista n.º 3 e Apêndice II), relacionadas com 

indicadores de estrutura, processo, resultado e epidemiológicos já definidos pela OE (2015 a), entre 

outros, referentes ao foco ventilação. Estas intervenções concorreram para alcançar resultados que se 

traduziram em ganhos em conhecimentos e capacidades sobre autocontrolo do padrão respiratório, 

técnica de posicionamento e técnica respiratória, ganhos na proporção de pessoas a quem foi 

disponibilizado auxiliar de ventilação, taxa de resolução de ventilação comprometida e ineficaz (Albà 

& Puig-Gros, 2017; Fotokian et. al, 2017; Wang et. al, 2020; Yang et. al; Yu et. al, 2017). Claro que para 

estes últimos, apenas podemos contribuir através da nossa intervenção, com os respetivos e 

adequados registos das intervenções desenvolvidas e dos resultados alcançados, no sistema 

informático de informação em utilização na instituição e para o efeito (SClínico), com linguagem CIPE 

(2015). Não sendo nosso objetivo a mensuração dos mesmos isoladamente para o desenvolvimento 

do presente trabalho, mas sim contribuir para o seu incremento na instituição.  

Na mesma linha de atuação, com P6, pela prestação de cuidados em contexto domiciliário, as 

barreiras arquitetónicas puderam ser identificadas in loco, até na vizinhança próxima, tornando 

possível particularizar, por exemplo a educação em saúde no sentido de elucidar dos riscos e apontar 
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vantagens de optar por alguns percursos em detrimento de outros, que se apresentam mais 

adequados pela presença, por exemplo, de corrimões ou pontos de apoio ou por piso mais adequado 

às alterações na marcha e equilíbrio, apresentadas (Menoita et. al, 2012). Ainda pela sugestão de 

alterações na disposição do mobiliário, identificação da necessidade de colocação de barras de apoio 

lateral junto da sanita, identificação de espaço adequado, de acordo com o dia a dia de P6, para utilizar 

técnicas facilitadoras e auxiliares da memória (colocação de post-it´s junto do local de armazenamento 

da medicação) (Menoita et. al, 2012; Nice, 2020, Vigia et.al, 2016). Tal como com os participantes do 

grupo B, com P6 podemos corresponder a alguns indicadores já definidos pela OE (2015 a) para este 

enunciado, diretamente relacionado com a sua situação, como sendo o foco espasticidade, através de 

intervenções especificas e relacionadas (lista nº4 e Apêndice III) promovendo assim ganhos em 

conhecimentos e capacidades acerca de técnicas de posicionamento em padrão inibitório da 

espasticidade e de exercício muscular e articular, incrementando a nível institucional, a proporção de 

pessoas com quem foi utilizada escala para avaliar a espasticidade (em P1, P2, P6 e P7), e a quem se 

promoveram ganhos em melhoria da mesma (conseguidos em P6) e da taxa de prevalência de 

espasticidade, entre outros.  

 

Reeducação Funcional 

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

conjuntamente com o cliente desenvolve processos de reeducação funcional tendo em vista a 

qualidade de vida e a reintegração e participação na sociedade “(OE, 2018 b, p. 14).  

Com vista á tomada de decisão, o EEER identifica as necessidades da pessoa no âmbito da 

autogestão (Fotokian et. al, 2017; Lopes, 2005, Fonseca, 2013; Petronilho & Machado, 2016, Wang et. 

al, 2020), avaliando o risco de alterações da funcionalidade, a presença de fatores 

facilitadores/inibidores para a independência na realização das AVD e autocuidado, bem como a 

capacidade funcional existente (Fonseca 2013; OE, 2018b).  

No fundo á semelhança das definições propostas na teoria de Lopes (2005) para o processo de 

avaliação diagnóstica, enquanto processo continuo, sistemático e dinâmico, na persecução de 

intervenções com intencionalidade terapêutica, por nós operacionalizadas na prestação de cuidados 

com a nossa população. Não sendo um processo estanque, o desenrolar da relação culmina, no caso 

dos enfermeiros de reabilitação, na conceção de planos e programas de reabilitação individualizados 

(Hoeman, 2011) promotores da maximização das capacidades funcionais e adaptativas, visando 

potenciar a reconstrução da autonomia, qualidade de vida, reintegração e participação na sociedade 
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(Wang et.al, 2020; Yu et. al, 2017). Representando estes, elementos a corresponder na procura da 

aplicabilidade deste enunciado descritivo, enquanto norteador de cuidados de qualidade (OE, 2018 b). 

Efetivamente este é um dos dois enunciados descritivos específicos, definidos e acrescentados 

para conceber os PQCEER, pelo Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, para a 

promoção da melhoria continua da qualidade dos mesmos. Com este enunciado de modo particular, 

consideramos nós, entrosam-se os restantes, de encontro às competências especificas dos EEER (OE, 

2019 a), abarcando um vasto leque de variáveis sensíveis ás intervenções especializadas de ER, consigo 

relacionadas e também transversais aos restantes enunciados.  

Pois bem, especificamente na representação deste enunciado descritivo foram por nós utilizados 

diversos instrumentos de medida, devidamente validados, excetuando o questionário de PNACI 

(Barbas, 2020), que se encontra em processo de validação para conceção de uma escala, mas que 

considerámos pertinente e adequada à população em estudo, e para o desenvolvimento do qual 

esperamos contribuir (Farquhar et al., 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017, Yu et al., 2017). Com 

estes instrumentos pretendemos genericamente identificar as necessidades de intervenção 

especializada no domínio da ER, através de uma avaliação objetiva e de encontro ás expetativas das 

pessoas e família (OE, 2018 b), correspondendo ao processo de avaliação diagnóstica proposto por 

Lopes (2005), e promovendo o juízo diagnóstico, «potencial para melhorar» face aos diferentes focos 

de atenção, proposto com terminologia CIPE (OE, 2016 b) pela OE (2015 b), enquanto ferramenta para 

a documentação dos cuidados especializados de ER, por nós operacionalizada através do sistema 

informatizado de informação, em vigor na instituição (SClínico) (Farquhar et al., 2016; OE, 2018b; Yu 

et al., 2017). 

De modo semelhante e indissociado cronologicamente, desenvolvemos os planos de intervenção, 

com programas de reabilitação individualizados (Hoeman, 2011), corporalizando assim o processo de 

relação e de intervenção terapêutica Lopes (2005), considerativo das questões psicossociais que se 

interpõem nos processos adaptativos (Albà e Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 

2017; Fotokian et al., 2017; Gomes e Ferreira, 2016; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 

2017). Representando este, outro dos elementos apontados pela OE (2018 b), como importante face 

à reeducação funcional. Aqui, influenciando variáveis como o estado psicológico, que por sua vez 

apresentará repercussões ao nível da adesão terapêutica, capacitação para o autocuidado e qualidade 

de vida, não sem que esteja também inerente o incremento de conhecimentos e capacidades com 

influência na variável, literacia em saúde (Doran & Pringle, 2011).  

Deste modo, por diversas vezes intervimos utilizando o que Lopes (2005), denomina de 

instrumentos de intervenção terapêutica, como a gestão de sentimentos e de informação. Referente 
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à gestão de sentimentos destacamos a promoção da confiança/segurança com recurso a estratégias 

de desmistificação e racionalização do processo (Wang et.al, 2020). Caso de P3 e P4, que 

apresentavam justamente ideias opostas e erradas, com relação à oxigenoterapia, que embora de 

modos antagónicos, os estava a prejudicar (Yu et. al, 2017). P3 mantinha a ideia de que o aumento do 

fluxo de oxigénio, seria benéfico e promotor de alívio do cansaço e dispneia e P4, recusava administrar 

oxigénio no domicílio, apesar de prescrito, visto que no seu entender lhe provocaria dependência a 

curto prazo, pelo que apresentava por esse e outros motivos, vários episódios de exacerbação da 

doença, com hipoxias associadas, inclusivamente com gasometrias efetuadas há data com Po2 baixo. 

Intervimos através, de um necessário processo de educação para a saúde, gerindo a informação de 

acordo com as necessidades e solicitações da pessoa e família (Lopes, 2005; Yu et. al, 2017).  

De encontro à gestão de informação, a mesma, defende Lopes (2005), deve ser para além de 

contextualizada, repetida e garantida tantas vezes quanto necessárias, no sentido de se revelar 

organizadora e promotora de ganhos em conhecimentos, nos que se entendeu com potencial para os 

melhorar. Esta premissa torna-se ainda mais veraz aquando da necessidade de reeducação cognitiva 

e comportamental, como no caso de P6, no sentido de impulsionar a ativação cognitiva e 

sensoriomotora (Toubarro, 2016; Varanda e & Rodrigues, 2016 a, 2016 b), de modo a evitar mais 

perdas de funcionalidade, o que comprovadamente ocorreu, a julgar pelos resultados da avaliação 

final no ENCS (quadro 17).  

Deste modo, na perseguição da reeducação funcional, foi possível nos diferentes grupos, intervir 

com base em técnicas especificas, de acordo com as necessidades especiais encontradas, articulados 

e em cooperação com a equipa multidisciplinar, no cumprimento das intervenções e prescrições 

interdependentes, na concretização dos objetivos específicos da pessoa e CI.  

Assim transversalmente aos participantes de todos os grupos (A, B e C), trabalhamos indicadores 

de estrutura, processo, resultado e epidemiológicos específicos, já preconizados pela OE (2015 a), para 

este enunciado descritivo, referentes por exemplo, ao foco do equilíbrio corporal. Como, através de 

numa série de exercícios comtemplados nos planos de reabilitação respetivos a cada contexto, 

objetivando ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnica de equilíbrio corporal, e 

incrementando a taxa de resolução de equilíbrio corporal comprometido, claro está aumentando 

inerentemente a proporção de pessoas a quem foi aplicada escala para o efeito, no caso, a de Berg 

(OE, 2016 b).  

Do mesmo modo, em todos os contextos, podemos corresponder a alguns indicadores já 

definidos relacionados com o foco movimento muscular, também inerente a este enunciado (OE, 2015 

a), através das nossas intervenções. Muito especificamente no grupo correspondente ao projeto de 
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intervenção (grupo B) este representa um foco, que se revelou implicitamente presente na maioria 

dos estudos analisados para a RSL, o que nos leva a inferir que as intervenções que lhe estão 

associadas, fazem parte das promotoras do autocuidado na pessoa com alterações do foro 

respiratório, sob a forma de ensino, instrução e treino de exercícios de endurance e fortalecimento 

muscular  (Albà e Puig-Gros, 2017; Almeida et. al, 2016; Cordeiro & Menoita, 2012; Farquhar et al., 

2016; Fotokian et al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017).  

Ainda especificamente no grupo B, e também sistematizadas na evidência científica encontrada 

através da RSL e restantes fontes consultadas (Albà & Puig-Gros, 2017; Cordeiro & Menoita, 2012; 

Farquhar et al.,2016; Gomes & Ferreira,2016; OE, 2018 a; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et 

al., 2017), desenvolvemos intervenções, pretensas aos focos, limpeza das vias aéreas, expetorar e 

intolerância à atividade, diretamente relacionadas com variáveis como controlo de sintomas, 

capacitação para o autocuidado, capacidade física, qualidade de vida, entre outras (Doran & Pringle, 

2011). Para os focos, limpeza das vias aéreas e expetorar, no sentido de contribuir para a taxa de 

resolução limpeza das vias aéreas ineficaz e expetorar ineficaz, ensinámos, instruímos e treinámos 

técnicas de reeducação funcional respiratória (tosse assistida e dirigida, manobras acessórias, acapella, 

ciclo ativo das técnicas respiratórias, Huffing, EDIC), com bons resultados, principalmente em P3 e P4, 

como descrito na apresentação de resultados. 

Quanto à intolerância à atividade, objetivando ganhos em conhecimentos e capacidades sobre 

técnicas de adaptação e conservação de energia e hábitos de exercício, para melhorar a taxa de 

resolução de intolerância à atividade, ensinámos, instruímos e treinámos estratégias de gestão de 

energia na execução das AVD, nomeadamente para comer (Yu et. al, 2017), posições de descanso e 

relaxamento e técnicas de correção postural. Obtivemos ganhos significativos nos três participantes 

deste grupo B, comprovados pelos resultados obtidos no TM6m (P4 e P5) e teste de levantar e sentar 

num minuto (P1) e reavaliação na avaliação final, das escalas de Borg modificada para sensação 

subjetiva de esforço e de dispneia, após execução dos mesmos (DGS, 2019 a), bem como ganhos no 

score geral de funcionalidade no ENCS (quadro 17). 

Tal como com os participantes do grupo B, com P6, no grupo C, podemos corresponder a alguns 

indicadores já definidos pela OE (2015 a) relacionados com os focos défice sensorial, esquecimento 

unilateral e paresia, diretamente relacionado com a situação de P6 por quadro de AVC, de encontro a 

estes foram desenvolvidas intervenções para reeducação da função sensoriomotora e cognitiva 

(Coelho et. al; Menoita et. al, 2012; NICE, 2021 a; Varanda & Rodrigues, 2016 a; 2016 b), de acordo 

com o plano de intervenção apresentado (lista nº 4 e Apêndice III), no sentido de estimular a 

sensibilidade propriocetiva prevenindo a negligência do lado afetado, exercitar e reeducar o 
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mecanismo de reflexo postural, promover o fortalecimento muscular para otimização do ortostatismo 

e marcha, promover a reeducação comportamental (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012; 

Marques- Vieira et. al, 2016; NICE, 2012 a; Toubarro, 2016; Varanda & Rodrigues, 2016). Deste modo 

entendemos ter contribuído para a maximização das capacidades funcionais de P6, a quem, 

perspetivando a continuidade do processo de prestação de cuidados, efetuamos relatório sobre o 

programa estabelecido e objetivos alcançados para referenciação para continuidade de cuidados de 

reabilitação, em contexto de internamento em unidade de média duração.  

Mais uma vez, para muitos destes indicadores, a nível institucional, apenas podemos contribuir 

com os respetivos e adequados registos no sistema informático de informação em enfermagem, em 

utilização na instituição (S. Clínico), com linguagem CIPE (2015), não sendo nossa pretensão a 

mensuração individual dos mesmos, quer pelo curto espaço de tempo de aplicação dos programas de 

reabilitação, quer pela reduzida dimensão da amostra. Sendo, no entanto, comprovados os ganhos 

individuais e coletivos nos grupos em causa através dos instrumentos de avaliação utilizados.  

 

Promoção da Inclusão Social  

“Na procura permanente da excelência do exercício profissional, o enfermeiro especialista em 

reabilitação desenvolve processos contra o estigma e a exclusão social das pessoas com deficiência.” 

(OE, 2018 b, p. 15). 

Na observância deste enunciado descritivo o EEER, procura identificar situações estigmatizantes 

para a pessoa com deficiência, correspondendo com a otimização de recursos já existentes na 

comunidade e /ou desenvolvimento de projetos junto da mesma promotores do respeito e integração 

da pessoa com deficiência para que a mesma possa participar ativamente na vida da comunidade (OE, 

2015 a).  

Embora despertos para esta problemática, não nos foi possível participar ativamente em qualquer 

campanha anti estigma, ou parceria com entidades visando a promoção da inclusão social (OE, 2015 

a). Quer pelo fato de não existir, no momento, nenhum projeto neste âmbito, em curso na instituição 

onde se desenvolveu o estágio, quer por não existir possibilidade de o criar, dadas as limitações 

cronológicas impostas pelo curto e insuficiente período temporal a que se refere este estágio.  

No entanto esteve ao nosso alcance sim, o desenvolvimento de algumas estratégias promotoras 

da inclusão junto da pessoa e família, nomeadamente pelo incremento da proporção de pessoas com 

deficiência ou necessidades especiais a quem foi promovida educação sobre reorganização de espaços 

visando a eliminação de barreiras arquitetónicas, caso transversal a todos os participantes, de 
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encontro ao preconizado no Core de Indicadores por Categoria de Enunciado Descritivo dos PQCEER 

(OE, 2015 b).  

Foi também possível e já referido, o reconhecimento de estruturas na comunidade, permissivas 

de utilização segura em prol das necessidades de manutenção de atividade física e hábitos de vida 

saudáveis, como nos casos de P4 e P5, com quem foi possível desenvolver parte da componente de 

exercício aeróbico do PRR, no exterior, e inclusivamente realizar testes como a prova de marcha dos 6 

minutos, utilizando infraestruturas já existentes na comunidade, como ciclovias e passeios adequados  

e seguros para efetuar caminhada, na vizinhança próxima contrariando o isolamento social imposto 

pela doença respiratória (Fotokian et. al, 2017). P4 apresentava inclusivamente junto à sua habitação 

um parque de manutenção física, com alguns instrumentos, sobre os quais se efetuou ensino de 

utilização correta e segura.  Com P6 e Cp6, foi possível identificar percursos e trajetos, na vizinhança 

próxima, mais adequados ás suas limitações de marcha, promovendo ganhos em conhecimentos sobre 

técnica de adaptação para andar (OE, 2015 a) e incentivando hábitos de vida saudáveis e possibilidade 

de saída conjunta de P6 e Cp6, como uma antecipação e proposta de solução, de encontro à promoção 

de confiança/segurança propostas na teoria de Lopes (2005).  

Com P7 e Cp7, foi ainda possível, numa fase inicial, efetuar a devida referenciação para o serviço 

social, no prosseguimento de atividade interdisciplinar (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; 

Fotokian et al., 2017; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017), no sentido de averiguar condições de 

habitabilidade e necessidade de apoio para obtenção gratuita de ajudas técnicas, junto de entidades 

como a santa casa da misericórdia. Houve inclusivamente necessidade de articulação com o serviço 

social da Câmara Municipal local, pelo fato de Cp7 residir em habitação social e no sentido de 

promover «up grade», da mesma para possibilitar a coabitação de P7 e núcleo familiar de Cp7. No 

entanto não chegou a ser operacionalizado o processo devido ao agravamento da situação com 

internamento de P7 até termino do estágio. Do mesmo modo com P3 e Cp3, foi possível intervir, 

educando sobre recursos da comunidade e Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente sobre 

possibilidade de recurso a consulta especializada de nutrição e contato direto para esclarecimento de 

dúvidas e apoio, para o EEER da ECCI, á semelhança da evidência encontrada, que comprovava ganhos 

em saúde afetos a intervenções como a existência de contato dos  EEER com as pessoas com alterações 

do foro respiratório, no domicilio (Farquhar  et. al, 2016; Wang et.al, 2020; Yang et. al, 2017; Yu et. al, 

2017).  

Deste modo foi possível rentabilizar recursos já existentes da pessoa, família e comunidade em 

prol da inclusão social destas pessoas com necessidades especiais. A estes participantes foram 

promovidas, essencialmente, intervenções educacionais sobre estes mesmos recursos. 
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Organização dos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro de reabilitação 

contribui para a máxima eficácia na organização dos cuidados de enfermagem.” (OE, 2018 b, p. 16).  

Ao longo da nossa prestação de cuidados nos diferentes contextos de atuação, influenciámos 

indicadores específicos deste enunciado, de encontro a elementos que a OE, considera importantes 

para a persecução do mesmo. Prestámos e gerimos cuidados de ER, inseridos numa equipa 

multidisciplinar, com bom ambiente para a prática de qualidade, que sentimos sensível à importância 

dos cuidados de ER, mas que infelizmente não apresenta a dotação de ER, necessária face ás 

necessidades de cuidados de ER da população abrangida por esta UCC, pelo que se torna necessária 

uma avaliação criteriosa da população referenciada, com vista à identificação de pessoas que possam 

beneficiar mais, de intervenção de reabilitação a curto prazo, cabendo esta mesma avaliação, à equipa 

multidisciplinar. 

Neste sentido reforçamos a importância de considerarmos na prestação de cuidados, como 

reconhecido por Lopes (2005), durante o corpo da relação, no processo de intervenção terapêutica de 

enfermagem, a interface das pessoas com a restante equipa e organização, dado não prestarmos 

cuidados isoladamente e não desenvolvermos apenas intervenções autónomas, mas também 

interdisciplinares (Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et al., 2017; Yang et al., 2017; 

Yu et al., 2017). Pelo que, por uma questão de organização dos cuidados, há que focar primordialmente 

a pessoa, mas também a sua relação com a organização. Cuidados de natureza multifocal, no sentido 

de tomar decisões sobre possíveis ganhos e envolvimento no processo de reabilitação, em cada uma 

das pessoas visadas singularmente (Lopes, 2005).  

Para o adequado reconhecimento destas questões, sentimos na prestação de cuidados, como 

influenciadora de variáveis como segurança/ocorrências adversas, utilização de serviços de saúde e 

recursos humanos (Doran & Pringle, 2011), a necessidade de conhecer e exercer o quadro de 

referencia para o exercício profissional de ER, com vista a uma prestação de cuidados de qualidade, o 

que influiu os resultados positivos, obtidos com os participantes, na medida em que foram 

considerados os PQCEER, as competências especificas do EEER, o padrão documental de ER e o Core 

de Indicadores por Categoria de Enunciado Descritivo dos PQCEER (OE, 2015 b). 

Prestámos os cuidados e efetuamos os devidos registos com linguagem CIPE 2015, no sistema 

informático, de informação em enfermagem em vigor, incorporando diagnósticos de ER, intervenções 

especificas e resultados sensíveis às intervenções de ER, objetivando contribuir para a produção de 

indicadores sensíveis aos nossos cuidados e mesurar ganhos na pessoa e objetivos da instituição na 

qual estávamos inseridos (Farquhar et al., 2016; OE, 2018b; Yu et al., 2017). Desta forma 
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documentámos os cuidados especializados prestados, contribuímos para a organização futura dos 

mesmos, ao produzir programas de reabilitação, fundamentados na mais recente evidência científica 

e possíveis de serem futuramente replicados. Ou seja, perseguimos o desenvolvimento de boas 

práticas a serem replicadas, a julgar pelos resultados obtidos com a população em causa, onde se pode 

observar ganhos na funcionalidade geral, de todos os participantes (OE, 2018 b, 2019 a), de encontro 

à evidência científica encontrada e aplicada (Quadro 17).  

Considerando os bons resultados alcançados, quer no grupo A (internamento hospitalar), quer nos 

grupos B e C (cuidados domiciliários em contexto de UCC), contribuímos para a satisfação dos 

enfermeiros especialistas em reabilitação envolvidos e da restante equipa, sensibilizando as chefias 

para a pertinência de reforçar a proporção de pessoas, da população alvo desta UCC, com cuidados de 

ER e consequentemente a dotação de EEER, de encontro ao proposto pela OE, como indicadores deste 

enunciado descritivo. Desta forma contribuímos também para a redução de custos de saúde a médio 

e longo prazo, a julgar pelas inferências de outros estudos e entidades, na mesma linha (DGS, 2009; 

Farquhar et. al, 2016; Yang et. al, 2017).  

Em suma, podemos afirmar que encontramos correspondência entre os pressupostos dos oito 

enunciados descritivos e respetivos indicadores propostos pela OE (2015 a; 2018 b), e a evidência por 

nós encontrada, bem como, entre estes e os resultados por nós alcançados, com as intervenções 

delineadas considerativas dessa mesma evidência científica.  
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3 – ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

 

Neste capítulo, pretendemos dissertar e refletir sobre as competências de EE, EEER e mestre, 

adquiridas ao longo do processo formativo teórico, sem descurar a importância da sua mobilização e 

análise no contexto prático, no sentido de compreender a atividade profissional e permitir aumentar 

os nossos recursos e conhecimentos. Deste modo, esta nossa análise reflexiva, tem em conta todo o 

trajeto académico, teórico e prático, inerente a este mestrado em associação.  

No sentido de evidênciar e sublinhar a nossa identidade profissional enquanto profissão 

enquadrada nos especialistas das atividades intelectuais e científicas, pela Classificação Nacional das 

Profissões do INE (2011), a OE em Portugal, institui os suportes de enquadramento conceptual que nos 

definem enquanto profissão de ciência, regulam e norteiam a nossa atividade na perseguição de 

cuidados de excelência. O Código Deontológico dos Enfermeiros, o Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros e os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, enquadram 

assim a profissão e constituíram a base da nossa atuação. 

Os suportes de enquadramento referidos estabelecem, para a nossa atuação, um conjunto de 

padrões de qualidade dos cuidados que representam um desafio pelo reflexo preconizado, na melhoria 

dos cuidados e pela possibilidade de refletir sobre o exercício profissional (OE, 2001).  

 

3.1 – COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

Pela OE (2019 b), no Regulamento das Competências Comuns do EE n.º 140/2019, o enfermeiro 

visando a melhoria de capacidade de resposta às crescentes necessidades e exigências dos cidadãos, 

opta por uma área de especialização e diferenciação em enfermagem com a devida certificação das 

competências especializadas. 

Poderemos afirmar que as competências especializadas passam, antes demais, pelo aprofundar 

dos domínios das competências do enfermeiro de cuidados gerais. Subsequentemente surgem as 

competências próprias dos enfermeiros especialistas, indistintamente da sua área de especialização e 

denominadas por isso competências comuns dos enfermeiros especialistas, válidas em todos os 

contextos da prática de cuidados e nos diferentes níveis de prevenção, definidas em regulamento 

próprio (OE, 2019 b) e as quais perseguimos na prática clínica diária. 
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O referido regulamento descreve o EE como aquele a quem se atesta competência científica, 

técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas diferentes áreas de 

especialidade, pressupondo a aquisição e domínio de um conjunto de competências que sustentam a 

prática clínica, contemplativas das “dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a cabo 

investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a prática da 

enfermagem. “(OE, 2019 b, p.4744) e se inserem em quatro domínios, que de seguida se analisam. 

Não sem antes referir e salientar na nossa atuação a sempre presente intencionalidade de contribuir 

para a produção e disseminação de conhecimento e para a não adversa prática baseada na evidência. 

Prática esta, fonte ela mesma, de conhecimento em enfermagem (Benner, 2001), afirmada entre 

outros, na execução deste mesmo relatório, ou na RSL a publicar. 

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

O enfermeiro “desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional” (OE, 2019 b, p.4745). 

Ao refletirmos sobre este domínio na nossa prática diária, inferimos ter atuado e prestado cuidados 

de ER, com base em princípios éticos primários, como a autonomia, beneficência, não maleficência e 

a justiça. Tomámos os mesmos, como ponto de partida no esquema teórico para a identificação, 

análise e solução dos problemas morais, à semelhança do modelo principialista de Beauchamp e 

Childress, que os considera princípios intrínsecos à ética, como referido por Nunes (2011).  

Assim, procuramos prestar cuidados que visassem sempre benefício para as pessoas, por 

exemplo, não indo contra a sua vontade perante a execução de determinados atos, discutindo e 

gerindo o programa de intervenção com as mesmas e seus cuidadores, enquanto parceiros ativos no 

processo de cuidados, envolvendo-os nos processos de tomada de decisão, respeitando a sua 

autodeterminação, liberdade e dignidade, na procura permanente da excelência no exercício 

profissional, como nos elucida a OE (2018 b) através dos enunciados descritivos dos PQCEER. 

Visando o principio da beneficência, e na perseguição de cuidados de excelência, efetuámos tudo 

o que estava ao nosso alcance objetivando a prestação de cuidados de qualidade, nomeadamente e 

não obstante a todos os processos de tomada de decisão terem sido fundamentados e suportados  no 

conhecimento e na mais recente evidência cientifica encontrada, foram também em conformidade e 

complementaridade com a restante equipa multidisciplinar, sem extrapolar as suas áreas de 

competência, mobilizando-a e contribuindo para otimizar a sua resposta em prol das necessidades das 

pessoas com alterações do foro ortopédico, neurológico e respiratório, na perseguição da defesa dos 
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direitos e interesses da pessoa, como nos indica o Regulamento do Exercício da Profissão de 

Enfermagem (REPE)(OE, 2015 c). 

Na nossa intervenção, em qualquer dos contextos de prestação de cuidados, considerando que a 

alteração do estado de saúde da pessoa condiciona uma transição na sua vida, atuámos sempre 

visando contribuir para o equilíbrio e readaptação funcional nas circunstâncias atuais, sempre com o 

máximo respeito pela dignidade da pessoa humana como referência de qualquer ato profissional 

praticado, como nos dita o código deontológico da profissão. A nossa prática diária foi assim, baseada 

na responsabilidade, em todos os atos por nós realizados. 

Deste modo pelo Regulamento das Competências Comuns do EE (OE, 2019 b) e REPE (OE, 2015 

c), a prática dos cuidados em enfermagem deve garantir o respeito pelos direitos humanos e a 

responsabilidade profissional. Sendo disposto na Deontologia Profissional, deste último regulamento 

no Artigo 99º, “as intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (OE, 2015c, p.80). 

A deontologia está associada ao dever e obrigação. É um conjunto de princípios e regras que 

assentam no agir por dever, o que dá às ações um valor moral, cuja perfeição apenas é alcançada 

através de uma livre vontade (OE, 2015 d). Na perseguição desta mesma «livre vontade», surge o dever 

de informar, uma vez que, uma pessoa bem informada encontra-se em melhores condições de decidir 

em liberdade e consciência, sobre determinada situação.  

Na Lei de Bases da Saúde, de 4 de setembro de 2019, a base 2, direitos e deveres das pessoas, 

afirma que todas as pessoas têm direito a ser informadas de forma adequada, acessível, objetiva, 

completa e inteligível sobre a sua situação, o objetivo, a natureza, as alternativas possíveis, os 

benefícios e riscos das intervenções propostas e a evolução provável do seu estado de saúde em 

função do plano de cuidados a adotar. E ainda, que todas as pessoas têm direito a decidir, livre e 

esclarecidamente, a todo o momento, sobre os cuidados de saúde que lhe são propostos. A 

informação não deve, pois, ser dissociada do seu significado maior, o de instrução, nesse sentido a 

mesma só será válida se, se repercutir com os efeitos desejados no recetor.  

Foi então sempre assegurada a devida informação e esclarecimento ás pessoas alvo dos cuidados, 

quer sobre o seu estado de saúde, benefícios e riscos dos programas de treino motor, cognitivo, de 

reeducação respiratória, de treino de AVD, quer sobre o seu direito de dissentir e interromper a 

qualquer altura a sua participação nos programas de intervenção, e no estudo a ser desenvolvido no 

decorrer deste mestrado. Por este motivo e no respeito pela sua dignidade, privacidade e direito à 

confidencialidade de dados, todos estes aspetos foram devidamente abordados, tendo sido elaborado 

e fornecido documento próprio de consentimento informado, livre e esclarecido para participação em 
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estudo de investigação no contexto em que foi desenvolvido o projeto de intervenção profissional e 

na sequência de pedido de parecer à comissão de ética responsável da instituição onde decorreu o 

estágio final para implementação deste mesmo projeto, com parecer favorável à execução do mesmo, 

por cumprimento de todos os requisitos (Anexo I). Nos restantes contextos foram garantidos estes 

mesmos princípios.  

De denotar ainda, no respeito pela privacidade e direito de confidencialidade, o asseguramento 

da omissão de todos e quaisquer dados ou menções passiveis de identificar qualquer um dos 

participantes, sendo por isso os mesmos codificados. Foram também garantidos, o respeito pelos 

valores, pelos quais se regem as pessoas e seus grupos de pertença. De encontro ao disposto no Artigo 

nº 102 do REPE (OE, 2015 c) que compromete o enfermeiro a, “a) Cuidar da pessoa sem qualquer 

descriminação económica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa” (p.82) e ainda a “f) respeitar 

e fazer respeitar as opções políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa e criar condições para que 

ela possa exercer, nestas áreas, os seus direitos.” (p.82). De encontro também ao disposto pela DGS 

(2014) com relação aos direitos e deveres do utente dos serviços de saúde. 

Competência do domínio da melhoria contínua da qualidade 

As políticas em torno da qualidade têm como finalidade a promoção da saúde da comunidade, 

estruturação dos cuidados de saúde, a utilização eficaz dos recursos materiais, humanos e financeiros 

e a excelência/competência dos cuidados pelos profissionais para satisfazer as necessidades dos 

indivíduos (OMS, 2006). 

Considerando a OE (2001, p.6), ao afirmar “que a qualidade em saúde é uma tarefa 

multiprofissional”, especificamente o EEER, de acordo com os PQCEER (OE, 2018 b), deve estar apto a 

conceber, implementar e monitorizar planos de reabilitação diferenciados que promovam ações 

preventivas e assegurem a capacidade funcional, no sentido de prevenir complicações, contribuindo 

para evitar incapacidades ou intervindo por forma a minimizar o impacto das já instaladas, ao nível das 

funções neurológicas, respiratória, cardíaca, motora ou de outras deficiências e incapacidades. 

Justamente na perseguição de cuidados de excelência e de encontro à melhoria continua da 

qualidade, elaboramos para os diferentes participantes, de acordo com cada um dos contextos de 

atuação do mestrando, um plano de intervenção devidamente fundamentado e sustentado em 

evidência científica, que como mencionamos anteriormente, dadas as características de um relatório 

desta natureza e considerando uma abordagem holística no cuidado,  decidimos incluir no grupo de 

estudos de caso múltiplos a considerar (Yin, 2003). 
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Deste modo, consideramos alcançada a unidade de competência relativa à incorporação de 

diretivas de qualidade e conhecimentos na prática, sendo que foi aplicada a metodologia científica do 

processo de enfermagem, efetuando conjeturas sobre a prática e mobilizando conhecimentos em 

tempo útil, justificando os cuidados prestados com base na mais recente evidência encontrada, 

nomeadamente através da RSL efetuada no contexto da pessoa com alterações respiratória, mote do 

projeto de intervenção desenvolvido.  

Cooperamos desta forma, também para a produção e comunicação de resultados de encontro à 

qualidade dos serviços e cuidados prestados pela unidade funcional de saúde onde decorreu o estágio, 

principalmente no contexto comunitário em UCC, onde decorreu a implantação do projeto de 

intervenção desenvolvido.  Atendendo ao atual contexto pandémico, não teria sido possível há data, 

nesta instituição, a aplicação de programas de reabilitação, consequência da necessária alteração de 

prioridades e redistribuição de recursos humanos, que infelizmente provocou a suspensão de muitos 

dos cuidados especializados, à população. 

A nossa intervenção constituiu assim uma mais valia para o prosseguimento de projetos 

estabelecidos institucionalmente, contributivos para a manutenção da melhoria continua da qualidade 

dos cuidados a esta população. Na medida do contributo para operacionalização destes projetos, 

incrementando-os com material passível de ser utilizado futuramente (com ou sem ajustamentos) ao 

nível da literacia em saúde, como sendo os planos de exercícios concebidos (a aguradar publicação) e 

respetivos auxiliares para a educação em saúde, caso do folheto efetuado sobre «Viver com DPOC» e 

documento com estratégias de minimização de interferência da sintomatologia respiratória no 

processo nutricional. 

Reforçando o caráter de importância por nós reconhecido a este domínio, denotamos o fato de, 

justamente, termos optado por efetuar a discussão de resultados norteados pelo core de indicadores 

por categoria de enunciado descritivo dos PQCEER. Sendo este documento integrativo das 

componentes da avaliação da qualidade recomendadas por Donabedian (2005), indicadores de 

estrutura, processo e resultado, a que a OE acrescentou os de componente epidemiológica (OE, 2018 

b). Foram então a estas categorias de indicadores que se tentou corresponder na elaboração dos 

planos de intervenção, enquanto forma de tornar avaliáveis as mudanças provocadas em determinado 

fenómeno, e em última instância, no estado, comportamento ou perceção das pessoas ou CI, 

atribuíveis aos cuidados de ER e tradutoras de ganhos em saúde e/ou oportunidades de melhoria (OE, 

2015 a).  

Inerente à qualidade elucida-nos o regulamento das competências comuns do EE, está a 

adequada gestão de risco clínico, no garante de um ambiente terapêutico seguro, para o qual 
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trabalhámos com tenacidade e rigor. Desde logo pela opção de execução do programa de intervenção, 

no cumprimento de todas as recomendações de segurança emanadas pela DGS (2019a, 2020a, 2020b), 

de modo particularizado no domicílio de cada um dos participantes, com todas as medidas de etiqueta 

respiratória recomendadas e correta implantação de normas de controlo de infeção inerentes aos 

contatos de proximidade (equipamentos de proteção individual e descontaminação de superfícies). 

Em continuidade, através do garante da presença de todos os materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários à diminuição do risco clínico para implantação de programa de reabilitação no domicílio 

(DGS, 2019 a) e da envolvência da equipa multidisciplinar, com a devida referenciação de situações 

problemáticas a outros profissionais envolvidos, de acordo com os respetivos mandatos sociais, 

assegurando assim o mais elevado nível de qualidade dos cuidados prestados.  

Com estas últimas medidas, inferimos ter contribuído também para mobilizar competências 

promotoras de segurança, tal como a promoção de ambiente físico, psicossocial e espiritual adequado, 

inclusivo e respeitoso, de crenças e valores individuais. Nomeadamente através da inclusão, sempre 

que possível, da família e CI, aos quais se correspondeu atentamente de acordo com as suas 

necessidades previamente avaliadas, na persecução do seu bem-estar e satisfação, como já 

demonstrado.  

 

Competências do domínio da gestão dos cuidados 

De referir antes demais que de encontro ao desenvolvimento desta competência, foram 

prestados e geridos cuidados, com a devida integração na equipa de saúde, sempre na procura do 

estímulo de ambiente favorável à prática de cuidados, tentando constituir uma mais valia na prática 

especializada, contribuindo para a transmissão á equipa de evidência atualizada, e de estímulo 

motivacional. Sendo que a própria equipa o legitimou, nomeadamente nos momentos avaliativos 

académicos (OE, 2019 b).   

Dada a já referida situação de contingência e inerente racionalização de recursos humanos e 

materiais, esta foi uma das competências a que teve de se corresponder veemente, no sentido de 

operacionalizar a melhor resposta possível da equipa, para continuar a prestar cuidados de saúde de 

qualidade. Especificamente a nível hospitalar, no serviço de ortopedia, na perseguição do 

estabelecimento de objetivos terapêuticos comuns em prol da otimização do processo de reabilitação 

da pessoa, o processo de cuidados era discutido entre a equipa multidisciplinar (Martins et. al, 2016). 

Diariamente e ao início de cada turno, era efetuada visita com médico ortopedista, enfermeiros 

generalistas, enfermeiro de reabilitação e assistente social, no sentido de estabelecer prioridades e 

objetivos individuais para cada pessoa com alterações motoras do foro ortopédico, bem como planear 
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antecipadamente a sua alta e o regresso a casa, o que requer capacidade de articulação com a equipa 

e gestão, orientação e negociação dos cuidados, por forma a otimizar a resposta individual e da equipa 

de saúde.   

 A nível de prestação de cuidados na comunidade, no sentido de os gerir, adequaram-se os 

recursos existentes às necessidades, nomeadamente através da adequada calendarização e 

programação das visitas domiciliária, consoante a necessidade de cuidados percecionada nas visitas 

anteriores, bem como os recursos materiais e humanos necessários, por exemplo, por forma a adequar 

o meio de transporte, priorizando algumas situações. Desta forma podemos participar ativamente na 

otimização do trabalho da equipa multidisciplinar, adequando os recursos disponíveis. Geridos do 

mesmo modo, os recursos individuais de cada pessoa a quem foram prestados cuidados de ER, no 

sentido de otimizar e rentabilizar as condições habitacionais, em prol da implementação adequada dos 

programas de reabilitação, bem como gerindo a utilização de produtos de apoio e a adaptação de 

equipamentos auxiliares, consoante as necessidades (ex. garrafas de água com areia para 

demonstração prática de utilização futura, como alteres, ou utilização de cabo de vassoura para 

substituir bastão, ou alteração de disposição de mobiliário solido e seguro para ponto de apoio etc.). 

Do mesmo modo foram prestados cuidados e geridos os programas, articulando e mobilizando a 

equipa multidisciplinar, no cumprimento de intervenções interdependentes e na adequada 

referenciação para outros profissionais, de acordo com os diferentes mandatos sociais de cada 

profissão, caso notório com P3, P4,P6 com quem surgiu a necessidade, por motivos diversos de 

referenciação para outro nível de cuidados (hospitalar em P3 e P4 e de cuidados continuados com 

internamento no caso de P6), ou ainda no  caso de P3, referenciação para outros profissionais como 

médico pneumologista, e técnico responsável pelos equipamentos de oxigenoterapia e ventilação não 

invasiva no domicilio, com quem nos articulámos na busca de cuidados de saúde qualidade. P3 e P5 

foram ainda elucidados sobre vantagens de recorrerem a consulta especializada de nutrição, bem 

como de recursos ao seu dispor para o efetuar.  Ainda, na perseguição da qualidade, foram orientadas 

e supervisadas tarefas delegadas, nomeadamente de manutenção e higienização adequada dos 

equipamentos utilizados. 

Integramo-nos e asseveramo-nos como referência no seio da equipa multidisciplinar, a quem por 

diversas vezes a mesma recorreu no sentido de solicitar assessoria, quer para esclarecimento de 

dúvidas, quer para apoio na prestação de cuidados especializados de reabilitação.  Consideramos, pois 

adquiridas competências para adequada gestão de cuidados de saúde, em diversas circunstâncias e a 

vários níveis.  
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Competências do domínio das aprendizagens profissionais 

Encontramos no regulamento das Competências Comuns do EE, artigo 2 “… o enfermeiro 

especialista possui um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que, ponderadas as 

necessidades de saúde do grupo alvo, mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das pessoas 

e nos diferentes níveis de prevenção.” (OE, 2019 b, p. 4745). Entre estas capacidades e habilidades 

encontrar-se-á a do autoconhecimento, enquanto consciência pessoal e profissional de enfermeiro. 

Esta foi, pois, uma das competências desenvolvidas, no processo de interiorização profissional de 

conhecimentos teórico-práticos da especialidade de ER, acrescidos e advindos do processo de 

formação inerente a este mestrado. Enquanto forma de moldar o raciocínio clínico que é único e 

pessoal em cada enfermeiro e em cada relação terapêutica, distinta, estabelecida.  

Não obstante de citar Lopes (2005), que nos diz que “o processo de enfermagem é em primeira 

análise, o processo de raciocínio clínico do enfermeiro…” (p.226), sendo que por sua vez, segundo o 

mesmo autor, a ele se encontra inerente o processo relacional estabelecido. Importa notar a 

consciencialização de que o autoconhecimento interfere no estabelecimento, não só, de relações 

terapêuticas, mas também multiprofissionais, uma vez que cria uma elevada autoconsciência 

promovendo comportamentos seguros e assertivos, na medida em que promove o reconhecimento 

de recursos e limites pessoais e profissionais (OE, 2019 b). 

Inerente ao desenvolvimento de aprendizagens profissionais encontra-se como competência 

desenvolvida neste mestrado e área de especialidade, a capacidade de mobilização de um conjunto 

de saberes, princípios e metodologias adquiridos, desenvolvidos, aperfeiçoados e comprovados 

(paradigma), associando vários tipos de conhecimento teórico e prático. Sobre estes podemos agora 

dissertar, na sequência das novas aprendizagens epistemológicas em enfermagem, que este mestrado 

proporcionou.  

Reconhecemos, pois, com base na epistemologia enquanto disciplina reflexiva sobre as fontes do 

conhecimento e consequente da atividade científica; a prática baseada na evidência como norteadora 

da nossa conduta profissional e prática clínica suportada na investigação enquanto forma de 

conhecimento empírico. Este constatado através de toda a pesquisa bibliográfica efetuada para 

elaboração dos diferentes  programas de reabilitação  e mobilizada na sustentação dos diferentes 

estudos de caso aqui apresentados, constatado também pela necessária divulgação de resultados 

provenientes da evidência encontrada, caso da RSL efetuada e proposta a publicação , constatado 

ainda na execução do projeto de intervenção aspirante à obtenção de evidência e resultados sensíveis 

aos cuidados de enfermagem, objetivando a produção de conhecimento atualizado, ajustado e 

adequado à prática clinica especializada (OE, 2019 b).  
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Reconhecemos e revemo-nos também, para alem do conhecimento empírico, nos diferentes tipos 

de conhecimento, há muito e por muitos reconhecidos e revistos em Carper, citada por Nunes (2018), 

nomeadamente ético como já discutido nas competências que lhes estão inerentes; pessoal que já 

reconhecemos inerente à autoconsciência enquanto central na prática de enfermagem; e estético 

fomentador da enfermagem enquanto arte com conhecimento tácito  e privado transposto para a 

relação terapêutica única estabelecida.  

 Desta forma consideram-se adquiridas e mobilizadas as competências inerentes ao domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais, para o qual contribuíram a experiência e perícia dos 

intervenientes neste processo, bem como a gestão de idiossincrasias para a congruência entre auto e 

hétero perceção das capacidades adquiridas, desenvolvidas e demostradas (OE, 2019 b).  

 

3.2 – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE REABILITA-

ÇÃO 

 

Por Hesbeen (2003), a formação do enfermeiro de reabilitação inicia-se antes demais pela 

preparação e formação para ser enfermeiro de cuidados generalista, capaz de pensar a ação na 

perspetiva do cuidar, considerando a “singularidade da existência de determinada pessoa” (p.10). 

Assim sendo, na pretensão de desenvolvimento de competências individuais com base na formação 

enquanto pretenso EEER, este procura no cumprimento do seu dever e deontologia profissional 

assegurar a atualização e incremento permanente dos seus conhecimentos profissionais e desenvolver 

competências acrescidas, no processo já inerente à própria essência da profissão, de cuidar/reabilitar, 

e ainda amadurecer a sua capacidade de reflexão, imbuindo a sua atuação, de espírito de investigação 

(Hesbeen, 2003).  

Na prática de enfermagem orientada para a reabilitação parte-se de uma filosofia de prestação 

de serviços pelo EEER em que o mesmo segundo o regulamento das competências especificas do EEER  

(OE, 2019 a, p.13566), “a) Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em 

todos os contextos de prática de cuidados; b) Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade 

e/ou restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania; c) Maximiza a funcionalidade 

desenvolvendo as capacidades da pessoa”, objetivando “melhorar a função, promover a 

independência e a máxima satisfação da pessoa e, deste modo, preservar a auto estima.”(p.13565). 

Gostaríamos antes de avançar de salientar que dada a opção por nós tomada no capitulo 2, para 

a condução da análise dos resultados obtidos, através do core de indicadores por categoria de 

enunciados descritivos dos PQCEER, e sendo este mesmo instrumento considerativo das competências 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

146 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

especificas do EEER, um dos principais no suporte ao exercício de ER, apresenta-se já inerente a essa 

mesma discussão o exercício de reflexão sobre as competências adquiridas e acima de tudo, 

mobilizadas na prestação de cuidados. Na medida em que representa este mesmo core de indicadores, 

o constructo do resultado final procurado no exercício especializado de ER, de tradução deste mesmo 

exercício em resultados que quantifiquem a melhoria da qualidade de vida das pessoas (Barata, 2016). 

Não obstante no seguimento da ideação de Hesbeen (2003), de que “A formação em prática clínica 

centra-se essencialmente na mobilização e análise dos saberes e não na aquisição dos mesmos.” 

(p.127).  

Deste modo procederemos agora a uma análise considerativa dos pontos, que de algum modo 

entendemos, não devidamente explanados até aqui, remetendo assim o leitor à retrocessão no texto, 

para complementar o que se pretende constituir a nossa perceção sobre a aquisição das competências 

que dão corpo à ER.  

 

Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da 

prática de cuidados 

O processo formativo enquanto mestrando proporcionou, em contexto de prática clínica, nos 

distintos campos de estágio, a oportunidade de prestação de cuidados de ER diferenciados e 

individualizados, a pessoas com risco de desenvolverem alterações da funcionalidade, e com 

alterações já instaladas, consequentes a doenças e alterações da função neurológica, respiratória, 

cardíaca, ortopédica, principalmente nas fases crónicas e de sequelas, mas também em fase aguda 

(caso do contexto de internamento em ortopedia), num grupo de pessoas maioritariamente 

envelhecidas, com exceções,  principalmente encontradas ao nível de pessoas com alterações 

subsequentes a lesões de origem orto traumatológica. 

Esta prestação de cuidados ocorreu no cumprimento e aplicação da metodologia científica do 

processo de enfermagem, enquanto processo continuo e dinâmico, com a inerente correspondência 

às diferentes unidades desta competência, entre elas a avaliação da funcionalidade e diagnóstico de 

alterações determinantes de limitações da atividade e restrições de participação (OE, 2019 a).  

Poder-se-á então, identificar nesta competência especifica, a operacionalização do processo de 

enfermagem, pelo que inevitavelmente, pelas conjeturas já efetuadas e utilizando justamente as 

ferramentas de reflexão, que a execução deste relatório propícia, apraz-nos desde logo, estabelecer o 

paralelismo com o enunciado descritivo do bem-estar e autocuidado, muito embora reconheçamos 

nesta competência a inerente e necessária operacionalização, transversal de todos os enunciados dos 

PQCEER propostos pela OE (2018 b). 
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De acordo com a estratégia de intervenção delineada, efetuaram-se diagnósticos de ER, 

devidamente sustentados nos resultados da aplicação de instrumentos de medida e escalas adequados 

e validados, para avaliar as diferentes funções, e como forma de garantir uma avaliação diagnóstica 

objetiva, fidedigna, mesurável e replicável da funcionalidade e de alterações ditadoras de limitações 

(Fonseca, 2013). Tornando assim possível, o adequado planeamento individualizado dos cuidados, 

com base em decisões clínicas, acerca das respostas das pessoas aos problemas reais ou potenciais 

(Hoeman, 2011), perante os quais se delinearam as intervenções de ER, inerentes ao plano de cuidados 

estabelecido e sustentado na evidência encontrada e de acordo com as orientações de boas práticas,  

para atingir os objetivos traçados e resultados esperados de reeducação das funções aos níveis motor, 

sensorial, cognitivo, cardiorrespiratório, da alimentação e da sexualidade (OE, 2019 a). Na perseguição 

da satisfação da pessoa e cuidador, do seu bem-estar e autocuidado e como fator a considerar na 

prevenção de complicações, foram incluídos desde o início e sempre que possível, a família e CI (no 

caso de existir), com quem foi sempre discutido o plano de cuidados, e constituído suporte psicossocial 

(Martins et.al, 2016), considerando o seu projeto de saúde individual.  

Por fim e considerando que o processo de avaliação diagnóstica é dinâmico e flexível, e constitui 

a avaliação e reavaliação da situação (Lopes, 2005), foram avaliados os resultados das intervenções 

implementadas (OE, 2019 a), por forma a ajustar os cuidados ao cumprimento dos objetivos de 

promoção de capacidades adaptativas com vista ao autocuidado, e assim efetuar conjeturas a partir 

da prática.    

 

Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e ou restrição da participação para a 

reinserção e exercício da cidadania 

De encontro ás unidades propostas para esta competência estabelecemos desde logo o 

paralelismo encontrado com os enunciados descritivos dos PQCEER, bem-estar e autocuidado, 

readaptação e reeducação funcional e promoção da inclusão social. Transversalmente estes visam o 

processo de reabilitação enquanto caminho conjunto com a pessoa e família, por forma a intervir com 

as estratégias de reabilitação planeadas e definidas, de modo a promover o bem-estar e 

suplementar/complementar AVD relativas ás quais a pessoa apresenta dependência (Vigia et. al, 

2016), promover a autonomia, qualidade de vida, reintegração e participação na sociedade (OE, 2018 

b).  

Para o efeito procedeu-se justamente, como até aqui explanado, á identificação de 

alterações/limitações físicas e/ou emocionais que condicionassem o programa de reabilitação (NICE, 

2013), prosseguindo com o desenvolvimento de programas de treino de AVD, para pessoas com 
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alterações ortopédicas, neurológicas e respiratórias, sendo que em todas a capacidade de execução 

de alguma destas AVD, se encontrava diminuída ainda que por motivos distintos. Pelo que houve a 

necessária adaptação individual dos planos (Hoeman, 2011) visando a promoção da máxima 

capacidade funcional, através da seleção e prescrição individualizada de produtos de apoio (ajudas 

técnicas e dispositivos de compensação) que potenciassem o autocuidado na gestão terapêutica, 

andar, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, pôr-se em pé, posicionar-se, transferir-se, 

mover-se (OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016). Através ainda da promoção de ganhos em 

conhecimento sobre a adaptação do domicílio e reorganização de espaços, visando a eliminação de 

barreiras arquitetónicas (caso transversal a todos os participantes), para facilitação do autocuidado 

(Gomes e Ferreira, 2016; Vigia et. al, 2016). 

Ao promover ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnicas e manuseamento de 

produtos de apoio potenciadoras do autocuidado visámos em última instância, promover a máxima 

independência nas AVD, com maior comodidade, segurança menor esforço dispêndio de energia e dor, 

minimizando o impacto das restrições de participação consequentes a alterações motoras 

neurológicas, ortopédicas, cognitivas ou respiratórias, ou seja independentemente do contexto de 

prestação de cuidados  (Menoita et. al, 201; OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016). 

Deste modo, ao refletirmos agora, com o devido distanciamento espaço temporal, e em posse do 

conhecimento dos resultados alcançados depreendemos adquiridas as competências necessárias para 

desenvolver e promover, com e na pessoa com incapacidades instaladas a diferentes níveis, processos 

de adaptação ás limitações inerentes à situação clínica (Hoeman, 2011), garantindo-lhe conhecimentos 

para exercício e utilização dos direitos essenciais das pessoas com deficiência (Menoita et. al. 2012; 

OE, 2018 b). Promovendo a manutenção da sua identidade, do autorrespeito e autoestima, bem como 

a sua socialização (Pestana, 2016). 

 

Maximiza a Funcionalidade Desenvolvendo as Capacidades da Pessoa 

Foram vários os objetivos estabelecidos nos diferentes programas de reabilitação instituídos, ao 

nível dos distintos contextos de prestação de cuidados de ER, que culminam justamente no 

desenvolvimento e mobilização desta mesma competência proposta pela OE (2019 a) para o exercício 

profissional do EEER. Vejamos antes de mais que reconhecemos na maximização da funcionalidade da 

pessoa, um dos objetivos maiores e mais latos da intervenção do ER, pelo que dai justamente a nossa 

opção para o enquadramento teórico do projeto de intervenção, do modelo de autocuidado de 

Fonseca (2013), contemplativo dos conceitos da CIF (2004) e na génese do instrumento de medida da 

funcionalidade geral ENCS (Lopes e Fonseca, 2013). 
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Do mesmo modo que na competência J1 para esta competência identificamos a transversalidade 

dos enunciados descritivos dos PQCEER (OE 2018 b), mas particularizamos a promoção da saúde e 

acima de tudo a reeducação funcional, não fosse este um dos enunciados específicos de ER, 

acrescentado aos PQCE, pela mesa do colégio da especialidade de ER, e no qual inclusivamente, 

recaíram na RSL efetuada o maior número de intervenções sistematizadas promotoras de resultados 

sensíveis aos cuidados de ER.  

Assim foi sempre nosso intento, como entendemos patente na leitura deste documento até aqui, 

a promoção e maximização de conhecimentos, capacidades e o rendimento e desenvolvimento 

pessoal, contribuindo para o alcance do maior potencial de saúde da pessoa. Para isso desenvolveram-

se e implementaram-se programas de treino motor e cardiorrespiratório (requeremos especial 

atenção especificamente ao PRR associado ao projeto de intervenção) fundamentados na mais recente 

evidência, com rigor técnico e científico, sendo estes reavaliados e reformulados em função dos 

resultados esperados e objetivos alcançados (Marques-Vieira et. al, 2016; OE, 2019 a).  

Visou-se primordialmente a promoção da saúde, arquitetando programas e promovendo 

exercícios, facilmente replicáveis com o intento de promover a adesão a hábitos de vida saudáveis e 

comportamentos de saúde a longo prazo, evitando comportamentos sedentários e inatividade e 

melhorando, de modo geral, a condição física e emocional da pessoa com alterações motoras e 

cardiorrespiratórias (Coelho et. al, 2016; DGS, 2019; NICE, 2021 b; OE, 2018 b). Intentámos assim, 

melhorar conhecimentos e capacidades sobre execução de técnica de exercício muscular e articular, o 

aumento de força e resistência muscular, a adoção de técnicas de conservação de energia com padrão 

respiratório eficiente no esforço (Almeida et. al, 2016; Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019) a 

reeducação no esforço, com aumento da tolerância ao mesmo, diminuição do cansaço e redução do 

consumo de oxigénio (NICI et. al, 2006; Spruit et. al, 2013). Sempre na manutenção de condições de 

segurança clínica na execução dos diferentes programas (Coelho et. al, 2016; DGS, 2019; Toubarro, 

2016). Em suma visámos em última instância, diminuir o risco do aumento de alterações da 

funcionalidade decorrentes de transtornos da função motora e cardiorrespiratória, através da 

maximização de capacidades funcionais remanescentes (Hoeman, 2011; Marque-Vieira, Sousa & 

Braga, 2016; OE, 2015 a, 2018 b, 2019 a). 

 

3.3 – COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº63/2016 visando a obtenção do grau de mestre o aluno deve 

apresentar um conjunto de competências, sendo possuidor de conhecimentos e capacidades de 
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compreensão sustentados primordialmente ao nível do 1º ciclo, e aprofundados e desenvolvidos pela 

formação profissional.  Justamente o presente processo de formação profissional, ao qual se ancora a 

execução deste relatório de estágio,  conferiu-nos competências clínicas e de investigação, através de 

vários contributos teórico-práticos que envolveram processos colaborativos de docentes, supervisores 

clínicos e enfermeiros responsáveis das unidades de cuidados que criaram condições e oportunidades 

de aprendizagem, de desenvolvimento de reflexão e mudanças construtivas conducentes com o grau 

académico de EEER e mestre, permissivas ainda do desenvolvimento do projeto de intervenção 

profissional aplicado.   

Determina o mesmo decreto que pelo grau de mestre, se deve ser detentor de capacidades para 

lidar com situações novas e complexas emitindo juízos considerativos das implicações e 

responsabilidades éticas e sociais que resultem dos problemas identificados e soluções encontradas 

(Decreto-Lei nº63/2016). Posto isto observamos que o EEER deve ser capaz de explanar o 

conhecimento de enfermagem enquanto ciência humana, assente no conhecimento, que entendemos 

neste percurso académico, provindo das diferentes unidades curriculares componentes deste curso 

de mestrado. Isto como forma de justificar a sua idoneidade para versar sobre assuntos complexos 

ligados à saúde dos cidadãos. Consideramos que, deve até mesmo, constituir-se um elemento de 

referência dentro da equipa, aquando da necessidade de tomada de decisão, sendo capaz de analisar 

criticamente uma problemática mediante as diferentes perspetivas e ajustar os cuidados ao 

necessário.  

Neste sentido, esta necessária capacidade de análise é inerente a uma heterogeneidade no 

cuidar. O que nos remete inevitavelmente para a capacidade e finalidade de o EEER na prática baseada 

na evidência deliberar se as evidências encontradas são relevantes para aquela pessoa e naquela 

situação, tal como refere Gray (1997), citado por Pereira (2016) “uma prática baseada na evidência 

significa “fazer bem as coisas certas”.” (p.101). Assim comtemplámos para o término deste 2º ciclo de 

estudos, antes demais, o desenvolvimento de competências e capacidades possibilitadoras da 

identificação, análise e utilização/seleção da melhor e mais adequada evidência científica encontrada, 

resultante da melhor investigação produzida (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2012), 

integrando assim novos conhecimentos (Decreto-Lei 63/2016). Ao que correspondemos, por exemplo, 

com a devida individualização dos planos de cuidados e ajuste da evidência encontrada à prática. 

Não obstante, de encontro ao preconizado no Decreto-Lei nº 63/2016 “Saber aplicar os seus 

conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas 

e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares…” (p.3174), entendemos ter conseguido 

demonstrar raciocínio clínico a partir da evidência encontrada. Consideramos que tal foi por nós 
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demonstrado, ao colocar em prática o conhecimento científico sistematizado, e à posteriori, partindo 

do contexto de ação onde o aplicámos, transpondo material empírico para nova sistematização 

científica, a denominada espiral hermenêutica do conhecimento referenciada por Queirós e Joaquim 

(2014).  

Ao fim ao cabo operacionalizámos esta espiral hermenêutica. No sentido em que sistematizámos 

para a prática, intervenções de ER promotoras do autocuidado na pessoa com alterações do foro 

respiratório e seu cuidador, em contexto domiciliário, através da RSL efetuada (a aguardar publicação). 

E à posteriori procedemos à execução, com pretensa publicação, deste relatório de estágio, como 

forma de divulgar os resultados e conclusões obtidos, pela nossa intervenção, devidamente 

fundamentada, junto da população alvo. Relatório este no qual explanamos o percurso desenvolvido 

no âmbito da aquisição de competências de EEER e conducentes com o grau de mestre, que pelas 

características inerentes à atribuição do referido grau académico conflui na construção e 

implementação, ajustada às necessidades encontradas em contexto prático, da estratégia de 

intervenção profissional adotada. Esta estratégia enquadra conceptualmente a problemática em 

estudo, de acordo as teorias e modelo de autocuidado adotados, para a qual se mobilizaram os 

conhecimentos e capacidades teórico-práticos adquiridos ao longo da formação, desenvolvendo 

respostas estruturadas e especializadas.  

Em suma, através da defesa pública, com aproveitamento e consequente publicação deste 

relatório, demonstram-se competências e conhecimentos adquiridos e mobilizados que permitem, de 

modo claro, transmitir conclusões sob a forma de evidência, na pretensão de obtenção do grau de 

mestre (Decreto-Lei n.º 63/2016). 
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CONCLUSÃO 

 

Com a evolução e aprofundar das competências requeridas ao EEER e mestre, mobilizámos ao 

longo deste percurso, um conjunto de saberes, leis, princípios e metodologias adquiridos, através do 

referencial teórico, desenvolvido, e comprovado, associando o conhecimento teórico e prático, por 

forma a prestar cuidados de enfermagem de elevada qualidade e efetuar o presente relatório. A 

prestação de cuidados ocorreu em circunstâncias distintas e com pessoas com diferentes 

comportamentos e singularidades decorrentes das suas vivencias e processo de saúde/doença, 

implicando por isso complexidade no processo de enfermagem. 

Desta heterogeneidade no cuidar, inevitavelmente emergiu conhecimento próprio e singular, que 

nos ajudou a aprender, crescer profissionalmente e de umas situações para as outras, aperfeiçoar o 

desempenho. Neste momento estamos convictos que transpondo este mesmo conhecimento para 

situações futuras similares, o mesmo assumirá a forma de experiência, necessária para aperfeiçoar as 

competências adquiridas, para continuar a exercer a profissão, de forma cada vez mais diferenciada, 

enquanto EEER.   

Este relatório de estágio representa o culminar de um percurso académico inerente ao qual foi 

solicitada a capacidade de tomada de decisão e raciocínio clínico, no sentido de conceptualizar os 

cuidados, tornando evidente a necessidade de uma estratégia de intervenção profissional capaz de 

conduzir, não só ao alcançar de mudanças construtivas enquanto detentores do titulo de mestre na 

área de especialidade de ER, com as competências  que lhe estão inerentes e já esplanadas, mas 

também de contribuir para a produção e disseminação de conhecimento. Estando cientes que não 

bastam os conhecimentos adquiridos através da nossa formação académica, sendo necessário um 

continuo, urge estabelecer pontes entre a teoria e a prática enquanto ciclo interdependente, por 

forma a ajudar a resolver problemas na prática clínica, baseada na evidência, bem como produzir 

conhecimento partilhável e comunicável, contribuindo para desenvolver a enfermagem enquanto 

ciência e para mostrar o seu contributo para a melhoria continua da qualidade nos cuidados de saúde. 

Objetivo que consideramos alcançado pela nossa atuação e produção ao longo do percurso aqui 

apresentado. 

Visto que os PQCEER visão promover a reflexão sobre o exercício profissional e contribuir para a 

qualidade nos cuidados de saúde, enquanto tarefa multidisciplinar, foi nossa convicção desde cedo 

nortearmos  a estratégia de intervenção, tomando-os  como referencia no sentido de analisar, discutir 

e refletir sobre a nossa prestação de cuidados junto da população estudada, bem como contribuir para 
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efetivar e documentar  a sua aplicação, na expetativa de assim promover mais e melhor saúde e 

contribuir para a requerida e necessária influência na introdução de mudança nas estratégias e 

políticas de saúde (OE, 2018 C). 

De encontro à questão de partida, constatou-se que os resultados alcançados ao nível do AC, com 

a implementação das intervenções delineadas, as validam enquanto significativas e influenciadoras de 

indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, de encontro aos resultados da RSL efetuada e 

subscrevendo o core de indicadores por categoria de enunciado descritivo da OE (2015 b). Cuidados 

estes, que vão de encontro às necessidades da pessoa ou grupo, influenciados por questões 

organizacionais, pela experiência e nível de conhecimento, que afetarão o estado funcional, 

autocuidado, literacia em saúde, adesão terapêutica, controlo de sintomas, segurança/ocorrências 

adversas e satisfação da pessoa (Doran & Pringle, 2011), produzindo indicadores, de encontro ao 

modelo proposto por Donebedian (2005), como forma de promover uma avaliação sistematizada do 

cuidado. A identificação destes indicadores consegue assim traduzir os contributos dos cuidados 

especializados, para a saúde das populações, constituindo uma base estrutural para a melhoria 

continua da qualidade do exercício profissional do EEER, de encontro aos enunciados descritivos 

propostos pela OE. 

A todas as intervenções propostas os participantes assentiram positivamente facilitando o 

autocuidado na execução de atividades como uso do sanitário, transferir-se, gestão terapêutica 

farmacológica e não farmacológica e de encontro à influência de variáveis, já identificadas nos planos 

de intervenção respetivos. Comprovando-o e como resultado, obtivemos ganhos ao nível do défice de 

autocuidado, e respetiva melhoria da funcionalidade geral, constatados no quadro 17, 

especificamente no grupo B, em pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 

domiciliário, mas de forma transversal aos três grupos de intervenção. Deste modo, os resultados 

obtidos com a estratégia utilizada, corroboram o facto de que os cuidados de ER contribuem de forma 

evidente para ganhos em saúde nas pessoas com alterações da funcionalidade, especificamente 

induzidas por doença do foro respiratório, mas não só. 

De modo genérico, numa atuação concordante com a especificidade dos enunciados descritivos, 

na perseguição dos objetivos principais dos mesmos, de promoção do bem-estar e qualidade de vida, 

prevenção de complicações, recuperação da funcionalidade, promoção do autocuidado e inclusão 

social,  e maximização de capacidades (OE, 2018 b; 2019 a), através da nossa prestação de cuidados, 

é-nos possível considerar alcançados estes mesmos objetivos, eles mesmo representando os ganhos 

em saúde sensíveis aos cuidados de ER obtidos. Fruto das diversas intervenções desenvolvidas nos 
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distintos contextos convergentes nos diferentes focos relacionados com cada um dos enunciados 

propostos.  

Contudo reconhecemos uma maior significância a enunciados como reeducação funcional, no 

qual encontramos um elevado número destas mesmas intervenções partilhadas com os restantes 

enunciados (Apêndices I, II e III). Constatando-se aqui um vasto leque de variáveis sensíveis ás 

intervenções especializadas de ER, não fosse este um dos enunciados de melhoria continua da 

qualidade, específicos de ER. Destacar também a significância do enunciado referente á prevenção de 

complicações na gestão da doença respiratória, que culmina por exemplo numa maior racionalização 

da utilização dos serviços de saúde disponíveis, e por isso gestão mais eficiente dos mesmos (OE, 2018 

a), o que nos leva a inferir, também este como um dos principais ganhos em saúde na população 

estuda, influenciador dos decisores políticos. 

É-nos ainda possível inferir e corroborar que o EEER desempenha um papel de mediador entre os 

elementos da família/ CI a pessoa cuidada e o meio em que vivem, no sentido de se adaptarem às 

alterações, no fundo promovendo a reabilitação enquanto processo maior que a recuperação, para 

habilitar de novo (Martins et al, 2016). De inferir ainda, que este constitui um elo de ligação, sendo um 

facilitador de comunicação, garante do cumprimento da autonomia da pessoa, da sua 

autodeterminação e da promoção do seu bem-estar. Sublinhando a estratégia de intervenção 

considerativa da inclusão do CI no processo de cuidados, constatámos também nós, de encontro à 

evidência cientifica encontrada a relevância  de corresponder ás suas necessidades de aprendizagem 

e conhecimento, desde logo com o intuito de assim, poder diminuir a sua sobrecarga e pressão, 

possíveis de mesurar por instrumentos pertinentes possibilitadores do ajuste dos cuidados às reais 

necessidades apresentadas pelo CI, no sentido de o preparar, dotando-o de conhecimentos  

indispensáveis e ajustados e concomitantemente compreendendo os seus receios, limitações  e 

necessidades, ajudando-o a cuidar melhor até de si. Deste modo podemos contribuir para melhorias e 

ganhos ao nível dos relacionamentos familiares e perceção de oferta de apoio pelas pessoas cuidadas, 

por parte dos CI, aumentando a satisfação de ambos.  

Em suma, ao constatarmos através do quadro 17, os ganhos resultantes ao nível dos diferentes 

conceitos do ENCS, em específico no défice de autocuidado e na funcionalidade geral, estamos em 

condições de afirmar que para a população em causa, os mesmos se devem aos planos de intervenção 

delineados e aplicados, decisivos para estes mesmos resultados finais. Não obstante efetuando o 

exercício de paralelizar as intervenções desenvolvidas (associadas aos diversos focos relativos aos 

enunciados descritivos dos PQCEER), com as diferentes variáveis conhecidas e reconhecidas de Doran 

e Pringle (2011), apercebemo-nos que ficam identificados quais os ganhos sensíveis aos cuidados de 
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ER prestados, sendo estes, não mais que do domínio dos oito enunciados descritivos dos PQCEER e das 

próprias variáveis. Consideramos, pois, respondida a questão de partida e cumpridos os objetivos 

estabelecidos, para obter estas resposta. 

Este foi um longo percurso, para o qual se encontraram adversidades várias, maioritária e direta 

ou indiretamente relacionadas com o contexto pandémico por COVID-19, surgido durante esta IV 

Edição de Mestrado em Associação. Especificamente no referente à atuação ao nível da UCC, muito 

embora a população alvo, com alterações do foro respiratório e neurológico, afeta à referida unidade, 

necessitada da intervenção e cuidados por parte de ER, fosse elevada, o processo de recrutamento 

para a ingressão no estudo e constituição de um grupo com um número mais significativo de 

participantes foi muito dificultado na sequência das contingências e restrições, nomeadamente de 

contato social, impostas pelo contexto. Também o défice de recursos humanos (com sucessivas 

restruturações de equipas para os rentabilizar) e logística de gestão de recursos materiais 

(nomeadamente veículos de transporte) com múltiplas alterações e instabilidades, se revelaram uma 

dificuldade acrescida, bem como a nossa própria disponibilidade enquanto profissionais de saúde 

chamados a responder a uma causa maior, que a todos diz respeito, foi muitas vezes extremamente 

dificultadora.  

Deste modo, todo o investimento pessoal efetuado para a adequada sustentação científica dos 

cuidados considerativa das experiências pessoais e profissionais prévias, e inerente resiliência que de 

modo geral acompanha a enfermagem, permitiram acrescer e amadurecer uma nova consciência 

pessoal e profissional, fomentadora de respostas de adaptabilidade individual e organizacional e 

promotora ao fim ao cabo, de novas aprendizagens profissionais.  

Para finalizar, apraz-nos afirmar que numa altura em que urge comprovar o contributo singular 

de enfermagem para a melhoria da qualidade nos sistemas de saúde, considerando o apelo da OE 

(2015 a) para a pertinência da avaliação sistematizada do cuidado e a produção de indicadores 

sensíveis aos cuidados de ER, com relevância clínica, mas também social e política, seria importante a 

perpetuação e aprofundar deste e outros trabalhos desta natureza, com recurso a um grupo de 

estudos de caso, de maior representatividade. No sentido de melhor explanar estatisticamente, quais 

destes indicadores e variáveis apresentam maior expressividade nos diferentes domínios: clínico, 

social e político. Sendo que como constatado eles próprios representam os ganhos possíveis de 

alcançar com os cuidados de ER, sendo por isso os em cada âmbito, identificados como de 

monitorização prioritária, alvitrando mudanças nas estratégias e políticas de saúde. 

 

 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

156 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Administração Central do Sistema de Saúde [ACSS] (2019). Monitorização da Rede Nacional de Cuida-

dos Continuados Integrados (RNCCI). Lisboa, Portugal: Departamento de Gestão da Rede de 

Serviços e Recursos em Saúde. Disponível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-con-

tent/uploads/2020/08/Relatorio_-Monitorizacao_RNCCI-2019.pdf 

Almeida, P., Simão, P., Silva, P., Fernandes, A., Senra, D. (2016). Aprender a Viver com a DPOC. Comis-

são de Reabilitação Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Disponível em 

https://silo.tips/download/a-viver-com-doena-pulmonar-obstrutiva-cronica 

Alves, J.B. & Teixeira, A.R. (2016). Cuidadores Informais?  Disponível em www.cuidadoresportugal.pt 

American Psychological Association [APA] (2019). Publication Manual of the America Psychological As-

sociation: The Oficial Guide To APA Style, 7th Edition. 

American Association for Respiratory Care (2007). [AARC] Clinical Practice Guideline Oxygen Therapy 

in the Home or Alternate Site Health Care Facility - 2007 Revision & Update. Respiratory Care, 

52 (1) 1063-1068. Disponível em https://www.aarc.org/wp-content/uplo-

ads/2014/08/08.07.1063.pdf 

Albà, N. A., & Puig-Gros, J. T. (2017). Eficacia de una intervención educativa a pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y sus cuidadores. Metas de Enfermería, 20(1), 50–56. Disponi-

vel em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=ccm&AN=121072072&lang=pt-br&site=ehost-live 

Assembleia da República (2019). Lei nº. 171/2019 -  Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera o 

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 

13/2003, de 21 de maio. Diário da Républica n.º 171/219, (3-16), Série I de 2019-09-06. Dis-

ponível em https://data.dre.pt/application/conteudo/124500714 

Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação (2010). Contributos para o plano nacional de 

saúde 2011-2016. Disponível em https://aper.pt/ficheiros/documentos/aper2.pdf 

Barbas, L. (2020). Proposta de capacitação para a pessoa com alterações do autocuidado e para o seu 

cuidador: ganhos sensíveis dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação. [Dissertação de 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_-Monitorizacao_RNCCI-2019.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_-Monitorizacao_RNCCI-2019.pdf
https://silo.tips/download/a-viver-com-doena-pulmonar-obstrutiva-cronica
http://www.cuidadoresportugal.pt/
https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2014/08/08.07.1063.pdf
https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2014/08/08.07.1063.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=121072072&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=121072072&lang=pt-br&site=ehost-live
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/application/conteudo/124500714
https://aper.pt/ficheiros/documentos/aper2.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

157 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Mestrado, Escola Superior de Saúde de Portalegre]. Repositório Científico de Acesso Aberto 

de Portugal. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.26/34086 

Borges, C: L., Cunha J.P., Silva, A.A., Rocha, V. A. & Freitas, M. C. (2015). Caring for caregiver: assistence 

for self-care. Journal of Nursing, UFPE on line. 9 (4), 7474-7481. DOI: 10.5205/reuol.7275-

62744-1-SM.0904201536 

Borges, S. (2015). Resultados da implementação de um programa de reabilitação em utentes submeti-

dos a artroplastia total do joelho [Dissertação de Mestrado em Enfermagem de reabilitação. 

Instituto Politécnico de Bragança]. Biblioteca Digital do Instituto Politécnico de Bragança.  

Disponível em  https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12000/1/Sandra%20Cris-

tina%20Soeiro%20Correia%20Borges.pdf 

Branco, P.S. (2016). Equipa de Reabilitação. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfer-

magem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 25-34). Lusodidacta 

Caldas, A. (2016). Funções Cognitivas. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem 

de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 139-144). Lusodidacta 

Camara, F.M., Gerez, A.G., Miranda, M.L.J., Velardi, M. (2008). Capacidade funcional do idoso: formas 

de avaliação e tendências. Acta Fisiátrica. 15(4), 249-256. Disponível em http://athlon-espor-

tes.com/wp-content/uploads/2013/06/Avalia%C3%A7%C3%A3o-Capacidade-funcional-do-

idoso-formas-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-e-tend%C3%AAncias.pdf 

Carneiro, M., Alves, D., & Mercante, M. (2013). Fisioterapia no pós-operatório de fratura proximal do 

fémur em idosos: Revisão da literatura. Acta Ortopédica brasileira, 175-178. 

Ciríaco, M., Nascimento, V. (2020). Manual de Acolhimento e Integração ao Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação no Serviço de Ortopedia (versão 1). Unidade Local de Saúde do 

Litoral Alentejano, E.P.E. . 

Coelho, C., Barros, H. e Sousa, L. (2016). Reeducação da Função Sensoriomotora. In C. Marques-Vieira 

& L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp - 

227-251). Lusodidacta 

Comissão de trabalho de Reabilitação Respiratória (2020). Recomendações técnicas para a retoma de 

atividades das unidades de reabilitação respiratória durante a fase de mitigação de infeção 

Covid-19. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Pneumologia [SPP]. Disponível em 

https://www.sppneumologia.pt/uploads/subcanais_conteudos_ficheiros/recomendacoes-

http://hdl.handle.net/10400.26/34086
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12000/1/Sandra%20Cristina%20Soeiro%20Correia%20Borges.pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12000/1/Sandra%20Cristina%20Soeiro%20Correia%20Borges.pdf
http://athlon-esportes.com/wp-content/uploads/2013/06/Avalia%C3%A7%C3%A3o-Capacidade-funcional-do-idoso-formas-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-e-tend%C3%AAncias.pdf
http://athlon-esportes.com/wp-content/uploads/2013/06/Avalia%C3%A7%C3%A3o-Capacidade-funcional-do-idoso-formas-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-e-tend%C3%AAncias.pdf
http://athlon-esportes.com/wp-content/uploads/2013/06/Avalia%C3%A7%C3%A3o-Capacidade-funcional-do-idoso-formas-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-e-tend%C3%AAncias.pdf
https://www.sppneumologia.pt/uploads/subcanais_conteudos_ficheiros/recomendacoes-para-a-retoma-de-atividade-das-unidades-de-reabilitacao-respiratoria-durante-a-fase-de-mitigacao--de-infecao-covid-19.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

158 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

para-a-retoma-de-atividade-das-unidades-de-reabilitacao-respiratoria-durante-a-fase-de-

mitigacao--de-infecao-covid-19.pdf 

Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (2017). 

Orientação Técnica nº 2/CNCRNCCI/2017 - Implementação da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/Módulos de preenchimento obrigatório no sistema de 

informação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (GestCare CCI). Lisboa, 

Portugal: Disponível em http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/si-

tes/3/2018/05/OT_2_CNCRNCCI_2017_Implementacao_CIF_GestCare_CCI.pdf 

Comissão Nacional para os Cuidados Respiratórios Domiciliários (2011). Boas Práticas em Cuidados 

Respiratórios Domiciliários – Cuidados respiratórios domiciliários em Portugal. Disponível em 

http://nocs.pt/wp-content/uploads/2016/06/CNCRD_RELATORIO_BOAS_PRATI-

CAS_12_03_2011vfinal.pdf 

Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE] (2012). Combater a desigualdade: Da evidência à ação. 

Ordem dos Enfermeiros. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/me-

dia/8904/ind-kit-2012-final-portugu%C3%AAs_vfinal_correto.pdf 

Cordeiro, M. C. O. & Menoita, E. C. P. C. (2012). Manual de boas praticas na reabilitação respiratória 

(1ª edição). Loures: Lusociência.  

Correia, P.P., Silva, P.A. (2016) Adaptações do Aparelho Locomotor à Atividade Física e à Inatividade – 

Adaptações musculares à atividade física e à inatividade. In P. Correia (Ed.), Aparelho Loco-

motor (pp. 171-196).  fMH edições. 

Cunha, E.M. (2008). Enfermagem em ortopedia. Lidel - Edições Técnicas 

Desmeules, F., Hall, J., & Woodhouse, L.  (2013). Prehabilitation Improves Physical Function of 

Individuals with Severe Disability from Hip or Knee Osteoarthritis. Physiotherapy Canada, 65 

(2), 116-124. doi:  10.3138 / ptc.2011-60   

Despacho n.º 4306/2018 de 30 de abril de (2018). Aplicação da Tabela Nacional de Funcionalidade no 

setor da saúde. Diário da Republica, 2ª série, n.º 83. Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, 12188-12190. Disponível em 

https://dre.pt/application/conteudo/115194857 

Despacho n.º 7539/2017 de 25 de agosto (2017). Grupo de Trabalho para o desenvolvimento das 

Unidades de Cuidados na Comunidade. Diário da República, 2.ª série, n.º 164. Gabinete do 

https://www.sppneumologia.pt/uploads/subcanais_conteudos_ficheiros/recomendacoes-para-a-retoma-de-atividade-das-unidades-de-reabilitacao-respiratoria-durante-a-fase-de-mitigacao--de-infecao-covid-19.pdf
https://www.sppneumologia.pt/uploads/subcanais_conteudos_ficheiros/recomendacoes-para-a-retoma-de-atividade-das-unidades-de-reabilitacao-respiratoria-durante-a-fase-de-mitigacao--de-infecao-covid-19.pdf
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/OT_2_CNCRNCCI_2017_Implementacao_CIF_GestCare_CCI.pdf
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/OT_2_CNCRNCCI_2017_Implementacao_CIF_GestCare_CCI.pdf
http://nocs.pt/wp-content/uploads/2016/06/CNCRD_RELATORIO_BOAS_PRATICAS_12_03_2011vfinal.pdf
http://nocs.pt/wp-content/uploads/2016/06/CNCRD_RELATORIO_BOAS_PRATICAS_12_03_2011vfinal.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8904/ind-kit-2012-final-portugu%C3%AAs_vfinal_correto.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8904/ind-kit-2012-final-portugu%C3%AAs_vfinal_correto.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/115194857


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

159 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 18578 - 18579. Disponível em 

https://dre.pt/application/conteudo/108055019 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2006). Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. Disponível 

em https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-saude-das-

pessoas-idosas-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2009). Circular normativa nº 40A/DSPCD: Orientações Técnicas sobre 

Reabilitação Respiratória na Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). Lisboa: Direção 

Geral de Saúde. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circula-

res-informativas/circular-informativa-n-40adspcd-de-27102009-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2011a). Dor como 5º sinal vital: Registo sistemático da intensidade da 

dor. Lisboa, Portugal: Direção Geral de Saúde, Comissão Nacional do controlo da dor. Dispo-

nível em https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/dor-5-sinal-vital-folheto-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2011b). Orientação nº 017/2011: Escala de Braden: Versão Adulto e 

Pediátrica (Braden Q). Disponível em https://nocs.pt/escala-braden/ 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2014). Direitos e Deveres do Utente dos Serviços de Saúde. Disponível 

em https://www.dgs.pt/em-destaque/lei-n-152014-de-21-de-marco-direitos-e-deveres-do-

utente-dos-servicos-de-saude-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2015 a). Portugal-Doenças Respiratórias em números-2015. Programa 

Nacional para as Doenças Respiratórias. Direção Geral da Saúde, Programa Nacional para as 

Doenças Respiratórias.  Disponível em https://comum.rcaap.pt/bi-

tstream/10400.26/15551/1/d190749.pdf 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2015 b). Plano nacional de saúde: Revisão e extensão a 2020. Disponível 

em http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-

2020.pdf.pdf 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2017). Norma nº 015/2017 de 13 de julho: Via Verde no Acidente Vas-

cular Cerebral no Adulto. Disponível em http://nocs.pt/wp-content/uplo-

ads/2017/10/i023807.pdf 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2019 a). Orientação nº 014/2019: Programas de Reabilitação Respira-

tória nos Cuidados de Saúde Primários. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-

dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142019-de-070820191.aspx 

https://dre.pt/application/conteudo/108055019
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-saude-das-pessoas-idosas-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-saude-das-pessoas-idosas-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-40adspcd-de-27102009-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-40adspcd-de-27102009-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/dor-5-sinal-vital-folheto-pdf.aspx
https://nocs.pt/escala-braden/
https://www.dgs.pt/em-destaque/lei-n-152014-de-21-de-marco-direitos-e-deveres-do-utente-dos-servicos-de-saude-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/lei-n-152014-de-21-de-marco-direitos-e-deveres-do-utente-dos-servicos-de-saude-pdf.aspx
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/15551/1/d190749.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/15551/1/d190749.pdf
http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf.pdf
http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf.pdf
http://nocs.pt/wp-content/uploads/2017/10/i023807.pdf
http://nocs.pt/wp-content/uploads/2017/10/i023807.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142019-de-070820191.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142019-de-070820191.aspx


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

160 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2019b). Orientação nº 008/2019: Prevenção e Intervenção na Queda 

do Adulto em Cuidados Hospitalares. Disponível em https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2019/12/prevencao-e-intervencao-na-queda-do-adulto-em-cuidados-hos-

pitalares.pdf 

Direção Geral de Saúde [DGS] (2019c). Norma nº 001/2019 de 25 de janeiro. Implementação da Tabela 

Nacional de Funcionalidade no Adulto e Idoso. Lisboa, Portugal: Direção Geral de Saúde. Dis-

ponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-

n-0012019-de-25012019-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2020a). Orientação nº 030/2020 de 29 de maio, atualizada a 12 de 

junho: COVID-19: Atividade Física e Desporto Espaços de Prática de Exercício Físico e Des-

porto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto e ao Ar Livre. 

Lisboa: Direção Geral da Saúde. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orien-

tacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de- -29052020-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2020b). Orientação nº 020/2020 de 03/04/2020: COVID-19: FASE DE 

MITIGAÇÃO Cuidados de Reabilitação e Respiratórios Domiciliários. Lisboa: Direção Geral da 

Saúde. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-infor-

mativas/orientacao-n-0202020-de-03042020-pdf.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2020c). Documentos e Publicações – Exercício Físico e Pessoas Idosas 

[PDF]. Disponível em https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/exercicio-fisico-e-pes-

soas-idosas.aspx 

Direção Geral da Saúde [DGS] (2021, junho 01). COVID-19-Informações gerais sobre o vírus e a doença. 

Disponível em https://covid19.min-saude.pt/category/perguntas-frequentes/ 

Donabedian, A. (2005). Evaluating the Quality of Medical Care. Milbank Quarterly, 83(4), 691-729. 

Doran, D. M., & Pringle, D. (2011). Patient outcomes as accountability. In D. Doran (Ed.), Nursing out-

comes: The state of the science (2nd ed., pp. 1–27). Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 

Dourado, V. Z. (2011). Equações de referência para o teste de caminhada de seis minutos em indivíduos 

saudáveis. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 96(6), (128-138). Disponível em 

http://doi.org/10.1590/S0066-782X2011005000024 

Farquhar, M. C., Prevost, A. T., McCrone, P., Brafman-Price, B., Bentley, A., Higginson, I. J., Todd, C. J., 

& Booth, S. (2016). The clinical and cost effectiveness of a Breathlessness Intervention Service 

https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/prevencao-e-intervencao-na-queda-do-adulto-em-cuidados-hospitalares.pdf
https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/prevencao-e-intervencao-na-queda-do-adulto-em-cuidados-hospitalares.pdf
https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/prevencao-e-intervencao-na-queda-do-adulto-em-cuidados-hospitalares.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0012019-de-25012019-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0012019-de-25012019-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-%20-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-%20-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0202020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0202020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/exercicio-fisico-e-pessoas-idosas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/exercicio-fisico-e-pessoas-idosas.aspx
https://covid19.min-saude.pt/category/perguntas-frequentes/
http://doi.org/10.1590/S0066-782X2011005000024


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

161 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

for patients with advanced non-malignant disease and their informal carers: mixed findings 

of a mixed method randomised controlled trial. Trials, 17, 185. Disponível em 

https://doi.org/10.1186/s13063-016-1304-6 

Farquhar, M., Penfold, C., Benson, J., Lovick, R., Mahadeva, R., Howson, S., Burkin, J., Booth, S., Gilligan, 

D., Todd, C., & Ewing, G. (2017). Six key topics informal carers of patients with breathlessness 

in advanced disease want to learn about and why: MRC phase I study to inform an educa-

tional intervention. PloS One, 12(5), e0177081.Disponível em https://doi.org/10.1371/jour-

nal.pone.0177081 

Fawcette, J. (2005). Middle-range nursing theories are necessary for the advanceement of the disci-

pline. Revista Aquichan, 5(1) (pp.32-43). Disponível em 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972005000100004 

Ferreira, F., Pinto, A., Laranjeira, A., Pinto, A., C., Lopes, A., Viana, A., Rosa, B., Esteves C.,Pereira, I., 

Nunes, I., Miranda, J., Fernades, P. Miguel S., Leal, V. & Fonseca, C. (2010). Validação da es-

cala de Zarit: sobrecarga do cuidador em cuidados paliativos domiciliários, para população 

portuguesa. Revista cadernos de saúde – Repositório Institucional da Universidade Católica 

Portuguesa. 003 (2), 13-19. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.14/10936 

Fonseca, C. (2013). Modelo de autocuidado para pessoas com 65 e mais anos de idade, necessidade 

de cuidados de enfermagem. [Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa]. Repositório 

da Universidade de Lisboa. Disponível em http://hdl.handle.net/10451/12196 

Fonseca C., Lopes M., Mendes D., Parreira P., Mónico L., Marques C. (2019) Psychometric Properties of 

the Elderly Nursing Core Set. In: García-Alonso J., Fonseca C. (eds) Gerontechnology. 

IWoG 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 1016. Disponível 

em  https://doi.org/10.1007/978-3-030-16028-9_13 

Fortin, M. (2009). Fundamentos e Etapas do Processo de Investigação (1ªediçao). Lusodidacta 

Fotokian, Z., Mohammadi Shahboulaghi, F., Fallahi-Khoshknab, M., & Pourhabib, A. (2017). The em-

powerment of elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: Managing life 

with the disease. PloS One, 12(4), e0174028. Disponível em https://doi.org/10.1371/jour-

nal.pone.0174028 

Freitas, S. & Oliveira, R. (2016) Anatomia de Superfície. In P. Correia (Ed.), Aparelho Locomotor (pp. 81-

102). fMH edições. 

https://doi.org/10.1186/s13063-016-1304-6
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177081
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177081
http://hdl.handle.net/10400.14/10936
http://hdl.handle.net/10451/12196
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16028-9_13
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174028
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174028


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

162 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Fundação Portuguesa do Pulmão (2017). Doenças Respiratórias Crónicas em Portugal – Estratégias, 

intervenções e desafios. Disponível em https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/fi-

cheiros/doencas_respiratorias_cronicas_em_portugal_-_consenso.pdf 

Global Initiative for Chronic Obstructive lung Disease [GOLD] (2021). Report: Global strategy for the 

diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonar disease. Disponível 

em GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf (goldcopd.org) 

Gomes B. & Ferreira D. (2016). Reeducação da Função Respiratória. In C. Marques-Vieira & L. Sousa 

(Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp.253-262). Lu-

sodidacta. 

Gomes M. & Sotto-Mayor, R. (2003). Tratado de Pneumologia. (vol. 1). Sociedade Portuguesa de Pneu-

mologia - Permanyer Portugal 

Hanson, S.  (2005). Enfermagem de cuidados de saúde à família: Teoria, prática e intervenções (2ª ed.). 

Lusociência. 

Hesbeen, W. (2001). Qualidade em Enfermagem: Pensamento e Acção na Perspectiva do Cuidar. Luso-

ciência. 

Hesbeen, W. (2003). A Reabilitação: Criar novos caminhos. Lusociência. 

Hoeman, S. (2000). Enfermagem de Reabilitação – Aplicação e Processos (2ª ed.). Lusociência. 

Hoeman, S. (2011). Enfermagem de Reabilitação: Prevenção, Intervenção e Resultados Esperados (4.ª 

ed.). Lusodidacta. 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2011). Classificação portuguesa das profissões. Disponível em 

http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-

BA477AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2012). Saúde e incapacidades em Portugal 2011.  Disponível em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOES-

pub_boui=149446932&PUBLICACOEStema=55538&PUBLICACOESmodo=2 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2014). Projeções da população residente 2012-2060. Disponível 

em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUES-

dest_boui=208819970&DESTAQUESmodo=2 

https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/ficheiros/doencas_respiratorias_cronicas_em_portugal_-_consenso.pdf
https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/ficheiros/doencas_respiratorias_cronicas_em_portugal_-_consenso.pdf
https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf
http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA477AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf
http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA477AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=149446932&PUBLICACOEStema=55538&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=149446932&PUBLICACOEStema=55538&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=208819970&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=208819970&DESTAQUESmodo=2


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

163 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2019 a).  Causas de Morte: 2017. Disponível em 

https://www.ine.pt/xurl/pub/358633033 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2019 b). Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2018. Lisboa, 

Portugal. Disponível em https://www.ine.pt/xurl/pub/410493733 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2021 a). Estatísticas da Saúde 2019. Lisboa, Portugal. Disponível 

em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOES-

pub_boui=257483090&PUBLICACOESmodo=2 

Instituto Nacional de Estatística [INE] (2021 b). Censos 2021 Resultados Preliminares -Região Alentejo. 

Lisboa, Portugal. Disponível em https://ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 

Instituto da Segurança Social [ISS] (2019). Guia Prático – Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-

grados. Lisboa, Portugal: Instituto da Segurança Social. Disponível em http://www.seg-so-

cial.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integra-

dos_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a 

Ivziku, D., Clari, M., Piredda, M., De Marinis, M. G., & Matarese, M. (2019). Anxiety, depression and 

quality of life in chronic obstructive pulmonary disease patients and caregivers: an actor-

partner interdependence model analysis. Quality of Life Research: An International Journal 

of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 28(2), 461–472. 

https://doi.org/10.1007/s11136-018-2024-z 

Jauch, E. C., Saver, J.L., AdamsJr, H.P., Bruno A., Connors J.J., Demaerschalk, B.M., Khatri, P., McMul-

lanJr, P.W., Qureshi, A.I., Rosenfield, K., Scott, P.A., Summers, D.R., Wang, D.Z., Wintermark, 

M. & Yonas, H. (2013). Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic 

Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/Amer-

ican Stroke Association. Guideline Stroke in Behalf of the American Heart Association Stroke 

Council, Council on Cardiovascular Nursing, Council on Peripheral Vascular Disease, and Coun-

cil on Clinical Cardiology, 44, 870-947. doi.org/10.1161/STR.0b013e318284056a 

Lesh, S. (2005). Ortopedia para o Fisioterapeuta. Revinter 

Living Well With Chronic Obstructive Pulmonary Disease [COPD] (2021, junho 05). Documentation and 

tools. Disponível em https://www.livingwellwithcopd.com/en/home.html 

https://www.ine.pt/xurl/pub/358633033
https://www.ine.pt/xurl/pub/410493733
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=257483090&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=257483090&PUBLICACOESmodo=2
https://ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
http://www.seg-social.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
https://doi.org/10.1007/s11136-018-2024-z
https://www.livingwellwithcopd.com/en/home.html


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

164 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Lopes, M. (2005). Os clientes e os enfermeiros: construção de uma relação. Revista da Escola de Enfer-

magem da Universidade de São Paulo, 39 (2), 220-228. Disponível em http://www.sci-

elo.br/pdf/reeusp/v39n2/13.pdf 

Lopes, M. & Fonseca, C. (2013) The Construction of the Elderly Nursing Core Set. Journal of Aging e 

Inovation, 2 (1), 121-131. Disponível em  http://journalofagingandinnovation.org/pt/vol-

ume2-edicao1-janeiro2013/elderly-nursing-core-set/ 

Lucas, & Monjardino. (2010). O estado da Reumatologia em Portugal. Lisboa: Observatório nacional 

de doenças reumáticas. 

Maroto M.A. (2010). Programa de Estimulação da Memória – Nível 1: Caderno de atividades. Cegoc 

McEwen, M.& Wills, E., M. (2014). Theoretical basis for nursing (4th ed.). Wolters Kluwer Health / Lip-

pincott Williams & Wilkins. 

Marques-Vieira C., Amaral, T., Pontífice-Sousa P. (2016). Contributos para um Envelhecimento Ativo. 

In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao 

longo da vida (pp. 525-534). Lusodidacta. 

Marques-Vieira C., Sousa L., Braga R. (2016). Reabilitar a Pessoa com Acidente Vascular Cerebral. In C. 

Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo 

da vida (pp. 465-474). Lusodidacta. 

Marques-Vieira C., Caldas A. C. (2016). A Relevância do Andar: Reabilitar a Pessoa com Andar Compro-

metido. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à 

Pessoa ao longo da vida (pp. 547-558).  Lusodidacta. 

Martins, M., Martins, A., Martins, A. (2016). Reeducação Familiar/Social – Reconstrução da vida fami-

liar e social no processo de reabilitação. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 67-76). Lusodidacta. 

Martins, M., Ribeiro, O., & Silva, J. (2018, junho). O contributo dos enfermeiros especialistas em enfer-

magem de reabilitação para a qualidade dos cuidados. In Revista Portuguesa de Enfermagem 

de Reabilitação [RPER], 1 (1), 22-29. Disponível em https://www.aper.pt/ficheiros/re-

vista/rpern0.pdf 

Martins, M. M., Monteiro, M. C. D. & Gonçalves, L. H. T. (2016). Vivências de familiares cuidadores em 

internamento hospitalar: o início da dependência do idoso. Revista de Enfermagem UFPE 

online, 10 (3): 1109-1118. DOI: 10.5205/reuol.8702-76273-4-SM.1003201622 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v39n2/13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v39n2/13.pdf
http://journalofagingandinnovation.org/pt/volume2-edicao1-janeiro2013/elderly-nursing-core-set/
http://journalofagingandinnovation.org/pt/volume2-edicao1-janeiro2013/elderly-nursing-core-set/
https://www.aper.pt/ficheiros/revista/rpern0.pdf
https://www.aper.pt/ficheiros/revista/rpern0.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

165 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Menoita, E. C., Sousa, L. M., Pão-Alvo, I., & Marques-Vieira, C. (2012). Reabilitar a pessoa idosa com 

AVC: Contributos para um envelhecer resiliente. Lusodidacta. 

Melnyk, B. M. e Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide 

to best practice (2ªedition). Editors: Lippincott Williams & Wilkins. 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2016). Decreto-Lei n.º 63/2016 - Cria o diploma 

de técnico superior profissional e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, 

de 21 de março, à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho. Diário da República n.º 176/2016, 

Série I de 2016-09-13, (3159-3191). Disponível em https://dre.pt/application/con-

teudo/75319452 

Ministério das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (2014). Portaria n.º 

174/2014 de 10 de setembro de 2014 - Define funcionamento das equipas de gestão de altas 

e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. Diário da República n.º 174/2014, Série I de 2014-09-10, (4865-4882). Disponível 

em https://data.dre.pt/eli/port/174/2014/09/10/p/dre/pt/html 

Ministério da Saúde [MS] (2008). Decreto-Lei n.º 28/2008 - Estabelece o regime da criação, estrutura-

ção e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. 

Diário da República n.º 38/2008, (1182-1189), Série I de 2008-02-22. Disponível em 

https://dre.pt/application/conteudo/247675 

Ministério da Saúde [MS] (2009). Despacho n.º 10143/2009 de 16 de abril (2009). Aprovação do Regu-

lamento da Organização e Funcionamento da Unidade de Cuidados na Comunidade. Diário 

da República, n.º 74/2009, (15438-15440), série 2 de 2009-04-16. Disponível em 

https://dre.pt/application/conteudo/2216310 

Ministério da Saúde [MS] (2012). Decreto-Lei n.º 238/2012 - Procede à criação, com a natureza de 

entidade pública empresarial, da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., por 

integração do Hospital do Litoral Alentejano e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alen-

tejo Litoral. Diário da República n.º 211/2012, Série I de 2012-10-31. Disponível em 

https://dre.pt/application/conteudo/191571 

Multidimensional Integrated Assessment Plataform for Elderly [MIAPe] (2021, Julho 01). Disponível em 

http://35.181.116.247:4200/login 

https://dre.pt/application/conteudo/75319452
https://dre.pt/application/conteudo/75319452
https://data.dre.pt/eli/port/174/2014/09/10/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/247675
https://dre.pt/application/conteudo/2216310
https://dre.pt/application/conteudo/191571
http://35.181.116.247:4200/login


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

166 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2013). Clinical Guideline: Stroke rehabilitation 

in adults. NICE Pathway. Disponível em: https://www.nice.org.uk/search?q=Stroke+rehabili-

tation+in+adults 

National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2021 a). Stroke rehabilitation: therapy. NICE 

Pathway.  Disponível em https://pathways.nice.org.uk/path-

ways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/stroke-rehabilitation-therapy.xml&con-

tent=view-index 

National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2021b). Managing movement diffificulties 

after a stroke. NICE Pathway. Disponível em  https://pathways.nice.org.uk/path-

ways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/managing-movement-difficulties-after-a-

stroke.xml&content=view-index 

Nunes, L. (2014). Seminário de ética de Enfermagem. Revista da Ordem dos Enfermeiros (15), 4-6. Dis-

ponível em https://docplayer.com.br/7785177-V-seminario-de-etica-de-enfermagem.html 

Nunes, L. (2013). Considerações éticas a atender nos trabalhos de investigação académica de enfer-

magem. Departamento de Enfermagem Escola Superior de Saúde|Istituto Politécnico de Se-

túbal. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.26/4547 

Nunes, L. (2018). Para uma epistemologia de enfermagem (2.ªed.). Lusodidacta. 

Observatório Nacional das Doenças Respiratórias [ONDR] (2018).  Panorama das Doenças Respirató-

rias em Portugal – O estado da saúde em Portugal. Disponível em http://respirarme-

lhor.pt/relatorio-do-observatorio-nacional-das-doencas-respiratorias-ondr-2018/ 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2001). Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem: Enquadra-

mento concetual enunciados descritivos. Disponível em https://www.ordemenfermei-

ros.pt/media/8903/divulgar-padroes-de-qualidade-dos-cuidados.pdf  

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2007). Sistema de Informação de Enfermagem (SIE) Resumo Mínimo de 

Dados e Core de Indicadores de Enfermagem para o Repositório Central de Dados de Saúde. 

Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentosoficiais/Docu-

ments/RMDE_Indicadores-VFOut2007.pdf 

https://www.nice.org.uk/search?q=Stroke+rehabilitation+in+adults
https://www.nice.org.uk/search?q=Stroke+rehabilitation+in+adults
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/stroke-rehabilitation-therapy.xml&content=view-index
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/stroke-rehabilitation-therapy.xml&content=view-index
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/stroke-rehabilitation-therapy.xml&content=view-index
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/managing-movement-difficulties-after-a-stroke.xml&content=view-index
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/managing-movement-difficulties-after-a-stroke.xml&content=view-index
https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/managing-movement-difficulties-after-a-stroke.xml&content=view-index
https://docplayer.com.br/7785177-V-seminario-de-etica-de-enfermagem.html
http://respirarmelhor.pt/relatorio-do-observatorio-nacional-das-doencas-respiratorias-ondr-2018/
http://respirarmelhor.pt/relatorio-do-observatorio-nacional-das-doencas-respiratorias-ondr-2018/
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8903/divulgar-padroes-de-qualidade-dos-cuidados.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8903/divulgar-padroes-de-qualidade-dos-cuidados.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentosoficiais/Documents/RMDE_Indicadores-VFOut2007.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentosoficiais/Documents/RMDE_Indicadores-VFOut2007.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

167 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2011). Parecer n. º12/2011. Lisboa Mesa do Colégio de Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/ar-

quivo/documentos/Documents/Parecer12_MCEER_18_11_2011_ActividadesVidaDia-

ria_AVD.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2013). Guia orientador de boas práticas: Cuidados à pessoa com altera-

ções de mobilidade, posicionamentos, transferências e treino de deambulação. Série 1, nº 7. 

Edição: Ordem dos Enfermeiros. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/ar-

quivo/publicacoes/Documents/GOBP_Mobilidade_VF_site.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2014a). Unidade de Cuidados na Comunidade: Presente com Futuro – 

Estudo realizado pela secção regional do sul junto das Unidades na Comunidade no ano de 

2014. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/sites/sul/informacao/Pu-

blishingImages/Dia%20Mundial%20da%20Sa%C3%BAde%202015/Es-

tudo%20UCC%20SRSul%202013_3dez2014.pdf  

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2015 a). Assembleia do colégio da especialidade de Enfermagem de Re-

abilitação: Core de indicadores por categoria de enunciados descritivos dos padrões de qua-

lidade dos cuidados de enfermagem de reabilitação. Ordem dos Enfermeiros. Disponível em 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assem-

bleia/Core_Indicadores_por_Categoria_de_Enunciados_Descrit_PQCER.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2015b). Assembleia do colégio da especialidade de Enfermagem de Re-

abilitação: Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enferma-

gem de Reabilitação.  Ordem dos Enfermeiros. Disponível em https://www.ordemenfermei-

ros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assembleia/PadraoDocumental_EER.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2015c). Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros.  Ordem dos Enfermeiros. Disponível em https://www.ordemen-

fermeiros.pt/arquivo/publicacoes/Documents/nEstatuto_REPE_29102015_VF_site.pdf  

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2015d). Código deontológico do enfermeiro: Dos comentários à análise 

dos casos. Ordem dos enfermeiros. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/me-

dia/8889/codigodeontologicoenfermeiro_edicao2005.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2016 a). CIPE Versão 2015- Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem. Ordem dos Enfermeiros - Conselho Internacional de Enfermeiros.     Disponível 

em https://futurosenf.files.wordpress.com/2017/04/cipe_2015.pdf 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentos/Documents/Parecer12_MCEER_18_11_2011_ActividadesVidaDiaria_AVD.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentos/Documents/Parecer12_MCEER_18_11_2011_ActividadesVidaDiaria_AVD.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/documentos/Documents/Parecer12_MCEER_18_11_2011_ActividadesVidaDiaria_AVD.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/publicacoes/Documents/GOBP_Mobilidade_VF_site.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/publicacoes/Documents/GOBP_Mobilidade_VF_site.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assembleia/Core_Indicadores_por_Categoria_de_Enunciados_Descrit_PQCER.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assembleia/Core_Indicadores_por_Categoria_de_Enunciados_Descrit_PQCER.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assembleia/PadraoDocumental_EER.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2015/MCEER_Assembleia/PadraoDocumental_EER.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8889/codigodeontologicoenfermeiro_edicao2005.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8889/codigodeontologicoenfermeiro_edicao2005.pdf
https://futurosenf.files.wordpress.com/2017/04/cipe_2015.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

168 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2016 b). Enfermagem de Reabilitação: Instrumentos de recolha de dados 

para a documentação dos cuidados especializados em Enfermagem de Reabilitação. Dispo-

nível em https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstReco-

lhaDadosDocumentacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018a). Guia Orientador de Boa Prática - Reabilitação Respiratória, serie 

1, n. º10. Edição: Ordem dos Enfermeiros-Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio de 

Enfermagem de Reabilitação. Disponível em https://www.ordemenfermeiros.pt/me-

dia/5441/gobp_reabilita%C3%A7%C3%A3o-respirat%C3%B3ria_mceer_final-para-di-

vulga%C3%A7%C3%A3o-site.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018b). Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. As-

sembleia do colégio da especialidade de Enfermagem de Reabilitação: Padrões de Qualidade 

Especializados em Enfermagem de Reabilitação. Disponível em https://www.ordemenfer-

meiros.pt/media/8141/ponto-4_regulamento-dos-padr%C3%B5es-qualidade-ceer.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018 c). Assembleia do colégio da especialidade de Enfermagem de Re-

abilitação: Bilhetes de identidade dos indicadores que integram o core de indicadores por 

categoria de enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem 

de reabilitação. Disponível em: https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5443/enferma-

gemreabilitacao.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2019 a). Regulamento n. º 392/2019 de 3 de maio:  Regulamento das 

competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação. Diário 

da República, 2.ª série, n.º 85, 13565- 13568. Disponível em: https://www.ordemenfermei-

ros.pt/media/11871/1356513568.pdf 

Ordem dos Enfermeiros [OE] (2019 b). Regulamento n. º 140/2019 de 6 de fevereiro:  Regulamento 

das competências comuns do enfermeiro especialista. Diário da República, 2.ª série, n.º 26, 

4774-4750. Disponível em: https://www.ordemenfermeiros.pt/me-

dia/10778/0474404750.pdf 

Orem, D. (2001). Nursing: Concepts of Pratice, 6ª edição. St. Louis Mosby, St. Louis 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico [OCDE] (2021). State of health in the EU 

– Portugal perfíl de saúde do país 2019. Disponível em https://www.oecd.org/portugal/Por-

tugal-Perfil-de-saude-do-pais-2019-Launch-presentation.pdf 

https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstRecolhaDadosDocumentacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstRecolhaDadosDocumentacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5441/gobp_reabilita%C3%A7%C3%A3o-respirat%C3%B3ria_mceer_final-para-divulga%C3%A7%C3%A3o-site.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5441/gobp_reabilita%C3%A7%C3%A3o-respirat%C3%B3ria_mceer_final-para-divulga%C3%A7%C3%A3o-site.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5441/gobp_reabilita%C3%A7%C3%A3o-respirat%C3%B3ria_mceer_final-para-divulga%C3%A7%C3%A3o-site.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8141/ponto-4_regulamento-dos-padr%C3%B5es-qualidade-ceer.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8141/ponto-4_regulamento-dos-padr%C3%B5es-qualidade-ceer.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5443/enfermagemreabilitacao.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/5443/enfermagemreabilitacao.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/11871/1356513568.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/11871/1356513568.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/10778/0474404750.pdf
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/10778/0474404750.pdf
https://www.oecd.org/portugal/Portugal-Perfil-de-saude-do-pais-2019-Launch-presentation.pdf
https://www.oecd.org/portugal/Portugal-Perfil-de-saude-do-pais-2019-Launch-presentation.pdf


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

169 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Organização Mundial da Saúde [OMS] (2004). CIF: Classificação Internacional da Funcionalidade, Inca-

pacidade e Saúde. Direção Geral de Saúde. Disponível em: https://www.dgs.pt/estatisticas-

de-saude/documentos-para-download/classificacao-internacional-de-funcionalidade-inca-

pacidade-e-saude-cif.aspx 

Organização Mundial da Saúde [OMS] (2009). Orientações da OMS para Cirurgia Segura 2009-Cirurgia 

segura salva vidas. DGS. Disponível em https://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-

saude/ficheiros-anexos/seguranca-cirurgica-orientacoes-oms-2009.aspx 

Pereira, H. (2013). Subitamente Cuidadores Informais: Dando voz às experiências vividas. Lusociência. 

Pereira, R. (2016). Enfermagem Baseada na Evidência: Um desafio, uma oportunidade. In C. Marques-

Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida 

(101-112).  Lusodidacta. 

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Capítulo 11: Scope reviews (versão 

2020). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020.In: Aromataris E, Munn Z (Eds). Disponível 

em  https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12 

Petronilho, F. A. S. (2007). Preparação do Regresso a Casa. Disponível em http://hdl.han-

dle.net/1822/32305 

Petronilho, F. A. S. (2012). Autocuidado: Conceito central da Enfermagem (1ª edição). Formasau. 

Petronilho, F. & Machado, M. (2016). Teorias de Enfermagem e Autocuidado: Contributos para a cons-

trução do cuidado de reabilitação. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfer-

magem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (3-14). Lusodidacta. 

PORDATA (2015). População residente, estimativas a 31 de dezembro de 2019. Disponível em 

https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++esti-

mativas+a+31+de+Dezembro-120 

PORDATA (2020). População residente, estimada a 31 de dezembro de 2019 por grandes grupos etá-

rios. Disponível em https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Po-

pula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-390 

PORDATA (2021 a). Óbitos por algumas causas de morte (%). Disponível em https://www.por-

data.pt/Municipios/%c3%93bitos+por+algumas+causas+de+morte+(percentagem)-373 

https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/documentos-para-download/classificacao-internacional-de-funcionalidade-incapacidade-e-saude-cif.aspx
https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/documentos-para-download/classificacao-internacional-de-funcionalidade-incapacidade-e-saude-cif.aspx
https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/documentos-para-download/classificacao-internacional-de-funcionalidade-incapacidade-e-saude-cif.aspx
https://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-saude/ficheiros-anexos/seguranca-cirurgica-orientacoes-oms-2009.aspx
https://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-saude/ficheiros-anexos/seguranca-cirurgica-orientacoes-oms-2009.aspx
https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12
http://hdl.handle.net/1822/32305
http://hdl.handle.net/1822/32305
https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++estimativas+a+31+de+Dezembro-120
https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++estimativas+a+31+de+Dezembro-120
https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-390
https://www.pordata.pt/Municipios/Continente/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-390
https://www.pordata.pt/Municipios/%c3%93bitos+por+algumas+causas+de+morte+(percentagem)-373
https://www.pordata.pt/Municipios/%c3%93bitos+por+algumas+causas+de+morte+(percentagem)-373


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

170 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

PORDATA (2021 b). O seu município em números! – Sines. Disponível em https://www.pordata.pt/Mu-

nicipios/Quadro+Resumo/Sines-254035 

Presto, B., & Damázio (2009). Fisioterapia Respiratória (4ªed.). Elsevier Editora Ltda 

Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (2017). Programa Nacional Para As Doenças Respi-

ratórias. Direção-Geral da Saúde.  Disponível em http://3r.web.ua.pt/wp-content/uplo-

ads/2019/01/Programa_nacional_doencas_respiratorias.pdf 

Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (2018). Doenças Respiratórias: Desafios e Estraté-

gias. Direção-Geral da Saúde. Disponível em https://www.dgs.pt/documentos-e-publica-

coes/doencas-respiratorias-desafios-e-estrategias-2018-.aspx 

Queirós, P., Vidinha, T., Filho, A. (2014). Autocuidado: o contributo teórico de Orem para a disciplina e 

profissão de Enfermagem. Revista de Enfermagem Referência. IVª Série (3) 157-164. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12707/RIV14081 

Queirós, P. & Joaquim, P. (2014). Reflexões para uma epistemologia de enfermagem. Red de revistas 

científicas de América Latina, el Caribe, España Y Portugal-Sistema de Informácion Científica, 

20 (3), 776-781. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072014002930013 

Reis, G. & Bule, M.  (2016). Capacitação e Atividade de Vida In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), 

Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 57-65). Loures: Lu-

sodidacta. 

Reis, G. (2018). O Adulto com dependência assistido nos autocuidados no domicílio. In Sotto Mayor, 

M.; Sequeira, C.; Reis, G. (Eds.). Visita Domiciliária (pp.119-140). Edição de autor. Disponível 

em: http://hdl.handle.net/10174/25074 

Ribeiro, O., Martins, M., & Tronchin, D. (2016, jul./ago./set.). Modelos de prática profissional de enfer-

magem: revisão integrativa da literatura. Revista de Enfermagem Referência, Série IV (10), 

125-133. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/pdf/ref/vserIVn10/serIVn10a14.pdf 

Ribeiro, L.; Silva, P., Gois. S,, Grilo, E., & Reis, G. (2017, abril). Enfermagem de reabilitação e a acessibi-

lidade da pessoa com incapacidade. Revista Ibero-Americana De Saúde e Envelhecimento. 

3(1): 823 – 834. Disponível em  http://dx.doi.org/10.24902/r.riase.2017.3(1).823 

Rocha, A. P. (2019, janeiro 27). O cuidar do outro: ser cuidador informal.  Açoriano Oriental Disponível 

em https://www.ordemenfermeiros.pt/media/10642/27-jan-2019.pdf  

https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Sines-254035
https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Sines-254035
http://3r.web.ua.pt/wp-content/uploads/2019/01/Programa_nacional_doencas_respiratorias.pdf
http://3r.web.ua.pt/wp-content/uploads/2019/01/Programa_nacional_doencas_respiratorias.pdf
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/doencas-respiratorias-desafios-e-estrategias-2018-.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/doencas-respiratorias-desafios-e-estrategias-2018-.aspx
http://dx.doi.org/10.12707/RIV14081
http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072014002930013
http://hdl.handle.net/10174/25074
http://www.scielo.mec.pt/pdf/ref/vserIVn10/serIVn10a14.pdf
http://dx.doi.org/10.24902/r.riase.2017.3%281%29.823


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

171 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Seeley, R., Stephens, T., Tate, P. (2005). Anatomia e Fisiologia. (6ª ed.). Lusociência. 

Sequeira, C. (2010, março). Adaptação e validação da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit. Re-

vista Referência, II Série (12), 9-16. Disponível em https://www.re-

dalyc.org/pdf/3882/388239959003.pdf 

Sequeira, C. (2018). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental (2.ª ed.). Lisboa: Lidel 

Sousa, L. e Carvalho, M. L. (2016a). Pessoa com osteoartrose na anca e joelho em contexto de interna-

mento e ortopedia. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Rea-

bilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 405-420). Lusodidacta. 

Sousa, L e Carvalho, M. L.  (2016b). Pessoa com Fratura da Extremidade Superior do Fémur. In C. Mar-

ques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da 

vida (pp. 421-431).  Lusodidacta. 

Sousa, L., Marques-Vieira, C., Branco, P. (2016). Prevenir a Queda: Um Indicador de Qualidade dos 

Cuidados. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à 

Pessoa ao longo da vida (pp. 559-570). Lusodidacta 

Spruit, M.A., Singh, S.J., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Rochester, C., Hill, K., Holland, A. E., Lareau, 

S.C., Cara, W.D.-C., Pitta, F., Sewell, L., Raskin, J., Bourbeau, J., Crouch, R., Franssen, F.M., 

Casaburi, R., Vercoulen, J.H., Vogiatzis, I., Gosselink, R., Clini, E.M., …& Wouters, E. F. M. 

(2013). An oficial American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key 

concepts and advances in pulmonar rehabillitation. American jornal of respiratory and critical 

care medicine, 188(8), 13-64. DOI: 10.1164 / rccm.201309-1634ST 

Toubarro F. (2016). Função Sensoriomotora. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfer-

magem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp.159-166).  Lusodidacta 

Umpierres, C., Ribeiro, T., Marchisio, Â., Galvão, L., Borges, I., Souza Macedo, C., & Galia, C. (2014). 

Rehabilitation following total hip arthroplasty evaluation over short follow-up time: Random-

ized clinical trial. Journal of rehabilitation research and development, (1567-1578). 

DOI: 10.1682 / JRRD.2014.05.0132 

Varanda E. M.G. & Rodrigues C. A. F. (2016 a). Avaliação da Pessoa com Alterações da Função Cognitiva: 

Avaliar para reeducar e readaptar. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enfer-

magem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (145-158). Lusodidacta. 

https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239959003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239959003.pdf
http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2014.05.0132


 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

172 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Varanda E. M.G. & Rodrigues C. A. F. (2016 b). Reeducação Cógnitiva em Enfermagem de Reabilitação: 

Recuperar o bailado da mente. In C. Marques-Vieira & L. Sousa (Eds.), Cuidados de Enferma-

gem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 215-225). Lusodidacta. 

Vigia C., Ferreira C. e Sousa L. (2016). Treino de Atividades de Vida Diária. In C. Marques-Vieira & L. 

Sousa (Eds.), Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao longo da vida (pp. 351-

363). Lusodidacta. 

Wang, L. H., Zhao, Y., Chen, L. Y., Zhang, L., & Zhang, Y. M. (2020). The effect of a nurse-led self-man-

agement program on outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease. The 

Clinical Respiratory Journal, 14(2), 148–157. https://doi.org/10.1111/crj.13112 

World Health Organization [WHO] (2020). Chronic respiratory diseases. Geneva, Switzerland: World 

Health Organization. Disponível em https://www.who.int/respiratory/copd/en/ 

World Health Organization [WHO] (2021). Índice de massa corporal – IMC. Disponível em 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifes-

tyle/body-mass-index-bmi 

World Medical Association [WMA] (2021, agosto 10). Declaration of helsinki – ethical principles for 

medical research involving human subjects. Disponível em https://www.wma.net/policies-

post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-

subjects/ 

Yang, F., Xiong, Z.-F., Yang, C., Li, L., Qiao, G., Wang, Y., Zheng, T., He, H., & Hu, H. (2017). Continuity of 

Care to Prevent Readmissions for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. COPD, 14(2), 251–261. 

https://doi.org/10.1080/15412555.2016.1256384 

Yin, R. (2003). Estudo de Caso: Planejamento e Métodos (D. Grassi, Trad.). 2ed. Bookman. 

Yu, Y.L., Zheng, X.S., Han, X.X. & Sun, M.J. (2017). The application value of continuous nursing for home 

oxygen therapy of patients in the stable phase of chronic obstructive pulmonary disease. Eu-

ropean Review for Medical and Pharmacological Sciences, 21(3 Suppl), 67–72. Disponível em 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=28745788&lang=pt-

br&site=ehost-liv 

 

 

https://doi.org/10.1111/crj.13112
https://www.who.int/respiratory/copd/en/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://doi.org/10.1080/15412555.2016.1256384


 
 

         CLXXIII 
  

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

CLXXIV 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

CLXXV 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

CLXXVI 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

CLXXVII 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – PLANO DE INTERVENÇÃO DE ER EM CONTEXTO CLÍNICO DE PESSOAS COM PROBLE-

MAS DO FORO ORTOPÉDICO: OBJETIVOS/RESULTADOS ESPERADOS. 
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Enunciados Descritivos 
dos PQCEER (OE, 

2015a) / Variáveis (Do-
ran & Pringle 2011) 

 
Intervenções de-

senvolvidas10 

 

Objetivos/Resultados esperados 

Satisfação do Cliente 
- Relação 
profissional/pessoa 
- Satisfação da pes-
soa/CI 
- Estado psicológico 

Intervenções nº.: 
1,2,3,4,5,15,16,19

,28 

- Conhecer as expetativas para intervir de encontro a objetivos pessoais e projeto individual de saúde (OE, 2019 a); 
- Aumentar conhecimento da pessoa sobre a cirurgia e integrar a pessoa no processo de reabilitação (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Fornecer informação à pessoa com alterações e família para promover familiarização com a situação, contribuir para reduzir ansiedade e 
aumentar satisfação (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Constituir suporte psicossocial (Martins, Martins & Martins, 2016); 
- Promover a satisfação das pessoas (OE,2015); 

Promoção da saúde 
- Estado funcional 
- Literacia em saúde 
- Estado Psicológico 

Intervenções nº.: 
1,3,4,5,7,8,9,10,1

1,12, 
13,14,15,16,19,20

,21, 
22,23,24,25,26,27

,28,30,32 

-Conceber e aplicar programas de reabilitação fundamentados na mais recente evidência, com rigor técnico e científico, que permitam 
maximizar capacidades da pessoa potenciando o seu rendimento e desenvolvimento pessoal e contribuir para alcançar o máximo potencial 
de saúde (Hoeman, 2011; OE, 2018; OE, 2018 BI; Sousa & Carvalho, 2016); 
-Identificar recursos da pessoa/família e comunidade, bem como barreiras arquitetónicas e ergonómicas limitadoras da acessibilidade e 
participação social (OE, 2018 b; Vigia et. al, 2016);   
- Melhorar a condição física e emocional da pessoa e promover a adesão a comportamentos de saúde a longo prazo (DGS, 2019); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para incrementar e manter hábitos de exercício aeróbico e anaeróbico, evitando 
comportamentos sedentários e inatividade (DGS, 2019; OE, 2018 a; Sousa & Carvalho, 2016);   
- Evitar limitações/deficiência, ou limitar o seu impacto por reaquisição da amplitude articular do joelho (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Estimular autonomia do doente e promover diminuição do grau de dependência nas AVD alteradas, até ao dia da alta (Santos, 2016; Sousa 
& Carvalho, 2016);  
- Identificar, junto da pessoa, barreiras arquitetónicas no domicílio (OE, 2015 b);  
 

Prevenção de Com-
plicações 

- Estado Funcional 
- Literacia em saúde  
- Controlo de sintomas 
- Capacidade física  
- Fatores protetores  

Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 
13,14,15,16,17,18

,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27

,30,31,32 

- Prevenir complicações para a saúde da pessoa submetida a PTJ (OE, 2015); 
- Manter marcha segura com auxiliar de marcha (Marques-Vieira & Caldas, 2016; Sousa & Carvalho, 2016; OE, 2015 a); 
- Prevenção de acidentes tromboembólicos pela estimulação do retorno venoso e melhoria da eficácia neuromuscular (Coelho et. al, 2016);  
- Prevenir complicações da imobilidade: edema, encurtamento muscular ou contraturas, diminuição da força e contractilidade muscular 
(Coelho, Barros e Sousa, 2016; OE, 2013; Sousa & Carvalho, 2016); 
- Prevenir lesões articulares (proteger a articulação) (Hoeman, 2011; OE, 2018; Sousa & Carvalho, 2016); 
- Prevenir queda (DGS, 2019 quedas, Sousa, Marques-Vieira & Branco, 2016); 
- Prevenir úlcera por pressão (DGS, 2011 b; Menoita, 2016); 
- Prevenir complicações respiratórias no pós-operatório (Sousa & Carvalho, 2016); 

 
10 Consultar lista de intervenções de ER n.º 2, desenvolvidas em contexto clínico do foro ortopédico 
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- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
 

- Potenciar autocuidado e reduzir risco de alterações da funcionalidade (OE, 2018; OE, 2018 BI); 
- Cooperar com a equipa multidisciplinar e garantir cuidados diferenciados: identificação e referenciação de situações problemáticas, a 
outros profissionais de acordo com os respetivos mandatos sociais, na garantia de cuidados de saúde de excelência (Martins, Martins e 
Martins, 2016; OE, 2015, 2018 b); 
 

Bem-Estar e Au-
tocuidado 

- Relação 
Profissional/pessoa 
- Autocuidado  
- Literacia em saúde 
- Controlo de sintomas 

 
Intervenções nº.: 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,

12, 
13,14,15,16,19,21

, 
23,26,27,28,29,30

,32 

- Mesurar capacidade funcional e efetuar planeamento de cuidados individualizados (Hoeman, 2011); 
- Conceber e aplicar planos de reabilitação individualizados e fundamentados na mais recente evidência, com rigor técnico e científico, que 
permitam a redução do risco de alteração da funcionalidade decorrente de transtornos da função motora (Fonseca, 2013; Hoeman, 2011; 
OE, 2015, 2018 b); 
- Promover maximização do bem-estar (OE, 2018); 
- Suplementar/complementar as AVD relativas ás quais a pessoa apresenta dependência (OE, 2018; Sousa & Carvalho, 2018); 
- Otimizar/reeducar a função motora, sensorial, cognitiva, cardiorrespiratória (OE, 2015 a); 
- Promover a máxima capacidade funcional através da seleção e prescrição individualizada de produtos de apoio (ajudas técnicas e dispo-
sitivos de compensação) que potenciem o autocuidado na gestão terapêutica, andar, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, 
pôr-se em pé, posicionar-se, transferir-se, mover-se (Vigia, Ferreira e Sousa, 2016; OE, 2018 b); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidade para marcha segura com auxiliar de marcha, subir e descer escadas, transferir-se e uso 
do sanitário, prevenir complicações e deficiência (Sousa & Carvalho, 2016, OE, 2018); 
- Promover ganhos e conhecimento sobre adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha (OE, 2018);  
 

Readaptação Funci-
onal 

- Estado funcional 
- Controlo de sintomas 
- Literacia em saúde  
- Adesão terapêutica  
- Capacidade física 

 
Intervenções nº.: 

4,5,12, 
13,15,16,21, 

23,25,26,27,29,30
,32 

- Maximizar conhecimentos, capacidades e o rendimento e desenvolvimento pessoal, visando alcançar o maior potencial de saúde (OE, 
2018; OE, 2018 c);  
- Aumentar a compreensão relativamente ao processo fisiopatológico da gonartrose e processo cirúrgico de PTJ (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Desenvolver na pessoa submetida a PTJ, processos de adaptação ás limitações inerentes à situação clínica (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnicas que promovam o autocuidado e maximização das capacidades funci-
onais, como gestão terapêutica, andar com auxiliar de marcha, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, pôr-se em pé, posici-
onar-se, transferir-se, mover-se, tecido cicatricial (Sousa & Carvalho, 2016, OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
- Contribuir para uma adaptação mais fácil e segura da pessoa submetida a ATJ ao pós-operatório visando um internamento mais curto, 
aumentando os ganhos em saúde (Sousa & Carvalho, 2016); 

Reeducação Funcio-
nal 

- Estado psicológico  
- Controlo de sintomas  
- Autocuidado  
- Adesão terapêutica  
- Literacia em saúde  
- Capacidade física 

 
Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,8,9,10,1

2, 
13,14,15,16,21, 

23,25,26,27,29,31
,32 

- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnicas e manuseamento de produtos de apoio que potenciem o autocui-
dado; gestão terapêutica, andar, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, pôr-se em pé, posicionar-se, transferir-se, mover-
se (OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
- Diminuir a dor e manter o tónus e força muscular, manter/melhorar propriocepção e equilíbrio corporal, prevenindo a deficiência e 
minimizando o seu impacto (Coelho, Barros e Sousa, 2016; Hoeman, 2011; OE, 2018; Sousa & Carvalho, 2016); 
- Promover a estabilização e proteção da articulação (Sousa & Carvalho, 2016); 
- Diminuir a carga sobre estruturas intervencionadas (OE, 2013); 
- Promover a independência funcional (OE, 2018; OE, 2018 B; Sousa & Carvalho, 2016); 
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- Qualidade de vida - Diminuir o edema, evitar encurtamento muscular ou contraturas, melhorar a força e contractilidade muscular do membro intervencio-
nado, fortalecer musculatura abdominal, dos membros superiores e membro inferior contralateral (Coelho, Barros e Sousa, 2016; OE, 
2013; Sousa & Carvalho, 2016); 
- Envolver a equipa multidisciplinar e contribuir para a resolução de carências psicossociais que interfiram nos processos adaptativos e de 
otimização do autocuidado (Martins, Martins e Martins, 2016; OE, 2018);  
- Promover continuidade dos cuidados individualizados, nos diferentes contextos, através da passagem de informação para o EEER dos 
cuidados de saúde primários (OE, 2018). 
 

Promoção da Inclu-
são Social 

- Fatores protetores  
- Relação profissio-
nal/pessoa 
- Literacia em saúde 
- Autocuidado 
- Qualidade de vida 

Intervenções nº.: 
2,4,5,12,15,16,26,

28,31 

- Promover a qualidade de vida, a reintegração e participação na sociedade (OE, 2018); 
- Capacitar a pessoa com alterações da funcionalidade para a autogestão, respeitando a sua singularidade, vontade e decisão (OE, 2018);   
- Promover processos facilitadores da inclusão social das pessoas com deficiência (OE, 2018); 
- Instruir sobre direitos e recursos comunitários existentes para manter e/ou promover a inclusão da pessoa com deficiência e a sua capa-
cidade de participação (OE,2018); 
- Preparar o regresso a casa (Martins, M., Martins, A., Martins, A., R., 2016); 
- Desenvolvimento de estratégias promotoras da inclusão através de instrução sobre formas de otimização das barreiras arquitetónicas 
domiciliárias, identificadas junto da pessoa (OE, 2015 a);  

Organização dos Cui-
dados de Enferma-

gem de Reabilitação 
- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
- Utilização dos servi-
ços de saúde 
- Recursos humanos  

Intervenções nº.: 
3,4,5,6,16,29,30,3

1,32 

- Contribuir para a máxima eficácia na organização dos cuidados de Enfermagem (OE, 2018); 
- Promover continuidade dos cuidados individualizados, no contexto comunitário, através da passagem de informação para o EEER dos 
cuidados de saúde primários (OE, 2018 b); 
- Assegurar cuidados de qualidade fundamentados e documentados nos registos de enfermagem (OE, 2019 a); 
- Efetuar registos que visão promover a continuidade de cuidados e garantir através de padrões definidos a mensuração dos ganhos obtidos 
na pessoa, tanto a nível da funcionalidade, como da sua qualidade de vida e dos objetivos da instituição em que insere. 
- Monitorizar ganhos em saúde e produzir indicadores sensíveis aos cuidados de ER, objetivando a melhoria continua da qualidade (OE, 
2018 b);  
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Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Enunciados Descritivos 
dos PQCEER (OE, 

2015a) / Variáveis (Do-
ran & Pringle, 2011) 

 
Intervenções de-

senvolvidas11 

 

Objetivos/Resultados esperados 

Satisfação do Cliente 
 

- Relação 
profissional/pessoa  
-Satisfação da pes-
soa/CI 
- Estado psicológico 

Intervenções nº.: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

11,14,16,17,18,19
,20,21,23,25,27, 

29 

- Inclusão desde o início, do CI e/ou família no processo (Albà e Puig-Gros, 2017; Farquhar et al., 2016; Farquhar et al., 2017; Fotokian et 
al., 2017; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017); 
- Conhecer as expetativas das pessoas e CI/família, para intervir de encontro aos seus objetivos pessoais e projeto de saúde (Farquhar 
et. al, 2017; OE, 2019 a); 
- Estabelecer relação empática com a pessoa com alterações de funcionalidade e CI/família (OE, 2018 b); 
- Estabelecer comunicação eficaz (OE, 2018 c); 
- Promover familiarização com a situação e contribuir para reduzir ansiedade (Farquhar et. al, 2016; Ferreira e Santos, 2016; Fotokian et. 
al, 2017; Spruit et. al, 2013); 
- Reduzir ansiedade da pessoa e família/ CI e influenciar positivamente os efeitos sistémicos da disfunção psicossocial (DGS, 2009, 2019; 
Farquhar et. al, 2016; Ferreira e Santos, 2016; Spruit et. al, 2013); 
- Promover a satisfação das pessoas e respetivos CI (OE,2015); 
- Promover a melhoria da qualidade de vida relacionada com a saúde (DGS 2009, 2019; OE, 2015). 
- Contribuir para perceção positiva acerca dos cuidados especializados de ER (OE, 2018 b);  
 

Promoção da saúde 
 

- Estado funcional 
- Literacia em saúde 
- Estado psicológico 

Intervenções nº.: 
2,4,7,8,9,11,13,15
,16,18,19,20,21, 

22,26 

- Conceção de PRR individualizado (Hoeman, 2011; OE, 2015 core);  
-Identificar recursos da pessoa/família e comunidade, bem como barreiras arquitetónicas e ergonómicas limitadoras da acessibilidade e 
participação social (OE, 2018 b; Vigia et. al, 2016);   
- Maximizar conhecimentos, capacidades e o rendimento e desenvolvimento pessoal, contribuindo para alcançar o maior potencial de 
saúde (OE, 2018; OE, 2018 c);  
- Melhorar a condição física e emocional da pessoa com doença respiratória crónica e promover a adesão a comportamentos de saúde a 
longo prazo (DGS, 2019; Spruit et. al, 2013); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para executar exercício aeróbico e anaeróbico, evitando comportamentos seden-
tários e inatividade (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019; OE, 2018 a);   
- Efetuar mudanças a longo prazo promotoras da maximização do bem-estar (OE, 2018 a, 2018 b); 

Prevenção de Com-
plicações 

 
- Estado Funcional 
- Literacia em saúde  
- Controlo de sintomas 

Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,8,10, 

11,12,14,15,16,17
,18,19,20,22, 

23,24,26,27,28,29 

- Estabilizar ou regredir nas manifestações sistémicas da doença e atrasar a progressão da mesma (DGS, 2019; Cordeiro e Menoita, 2012; 
Spruit et al, 2013);   
- Promover progressos em capacidade física/tolerância à atividade em segurança (Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017; Farquhar et al., 
2016; Fotokian et al., 2017); 
-  Controlo de crises e exacerbações da doença (DGS, 2019; Cordeiro e Menoita, 2012; OE, 2018 a; Spruit et. al, 2013); 
- Prevenir complicações durante execução de PRR: broncoespasmo, hipoxia, hipotensão, hemorragia, aspiração, arritmias, traumatismos 
(Cordeiro e Menoita, 2012; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2018 a; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017);  

 
11 Consultar lista de intervenções de ER n.º 3, desenvolvidas em contexto clínico do foro respiratório 



 
 

 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde de Beja 

CLXXXIII 
 

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

- Capacidade física  
- Fatores protetores  
- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
 

- Manutenção de condições de segurança clínica na execução do PRR domiciliar (DGS, 2019 a); 
- Prevenir complicações no dia a dia: adotar técnicas de conservação de energia e padrão respiratório eficiente durante o esforço (respi-
ração de lábios semicerrados e dissociação dos tempos respiratórios), objetivando prevenir ou reduzir dispneia na execução das AVD e 
crises (Almeida et. al, 2016; Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019, OE, 2018 a).    
- Cooperar com a equipa multidisciplinar e garantir cuidados diferenciados: identificação e referenciação de situações problemáticas, a 
outros profissionais de acordo com os respetivos mandatos sociais, na garantia de cuidados de saúde de excelência (Martins, Martins e 
Martins, 2016; OE, 2015, 2018 b); 

Bem-Estar e Au-
tocuidado 

 
- Relação 
profissional/pessoa 
- Literacia em saúde 
- Autocuidado 
- Controlo de sintomas  
 

 
Intervenções nº.: 
1,2,3,5,6,7,8,9,11,

12, 
13,15,16,17,18,20

,23,24,25,27, 
28,29,30 

- Mesurar capacidade funcional para efetuar planeamento de cuidados individualizado (Fonseca, 2013; Hoeman, 2011); 
- Conceber e aplicar plano de reabilitação individualizado e fundamentado na mais recente evidência, com rigor técnico e científico, que 
permita a redução do risco de alteração da funcionalidade decorrente de transtornos cardiorrespiratórios (Fonseca, 2013; Hoeman, 2011; 
OE, 2015, 2018 b); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para potenciar autocuidado e melhorar adesão terapêutica e autoeficácia da pessoa 
e família (Albà e Puig-Gros 2017; Almeida et. al, 2016; Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et. al, 2017; GOLD, 2021; Nici 
et. al, 2006; OE, 2018 a); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnicas e manuseamento de produtos de apoio que potenciem o autocui-
dado como: gestão terapêutica, andar, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, pôr-se em pé, posicionar-se, transferir-se, 
mover-se (OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
-Otimizar o movimento e força muscular e reduzir a intolerância à atividade para melhorara a execução das AVD´s (Cordeiro e Menoita, 
2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 2018 a; Spruit et.al, 2013);  
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para uso de técnicas de adaptação e conservação de energia e padrão respiratório 
eficiente durante o esforço (respiração de lábios semicerrados e dissociação dos tempos respiratórios), objetivando prevenir ou reduzir 
dispneia na execução das AVD e crises (Almeida et. al, 2016; Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019, OE, 2018 a);  

Readaptação Funci-
onal 

 
- Estado funcional 
- Controlo de sintomas 
- Literacia em saúde  
- Adesão terapêutica  
- Capacidade física 

 
Intervenções nº.: 
2,3,4,7,8,9,11,12,
13,15,16,17,18,19
,20,21,22,24,25, 

26,28,29 

- Aumentar a compreensão relativamente à condição pulmonar (OE, 2018 a); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidade sobre autocontrolo do padrão respiratório com recurso a posicionamentos e téc-
nica respiratória eficaz para otimizar a ventilação (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 
2017; OE, 2018 a; Spruit et.al, 2013; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
- Otimizar a ventilação, com a melhoria das trocas gasosas (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et al., 2016; Fotokian 
et al., 2017; OE, 2018 a; Spruit et.al, 2013; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
- Capacitar para executar técnicas de exercício aeróbico e anaeróbico, autonomamente (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2019; OE, 2018 
a);   
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades no CI para suplementar/complementar AVD relativas às quais a pessoa é depen-
dente (OE, 2018 b); 
- Reduzir recursos excessivos aos serviços de saúde: consultas não programadas e hospitalizações (DGS, 2019; Fen Yang et al., 2017; OE, 
2018 a; Wang et.al, 2020);   

Reeducação Funcio-
nal 

- Estado psicológico 

 
Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,

- Conhecer os aspetos psicossociais que interferem nos processos adaptativos (DGS, 2009, 2019; Farquhar et. al, 2016; Ferreira e Santos, 
2016; Spruit et. al, 2013);  
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- Literacia em saúde  
- Adesão terapêutica  
- Controlo de sintomas  
- Autocuidado  
- Capacidade física 
- Qualidade de vida 

11,12,13,15,16,17
,18,19,20,21,22, 

24,25,26,27,28,29
,30 

- Reeducar no esforço: aumentar a tolerância ao esforço, diminuir o cansaço e reduzir o consumo de oxigénio para capacitar para as 
AVD (Nici et. al, 2006; Spruit et. al, 2013);  
- Promover a máxima capacidade funcional através da seleção e prescrição individualizada de produtos de apoio (ajudas técnicas e 
dispositivos de compensação) (OE, 2018; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para potenciar autocuidado e melhorar adesão terapêutica e autoeficácia da pes-
soa e família: no manuseamento de dispositivos de apoio e terapêuticos como Acapella, CIPAP e diversos tipos de inaladores; técnicas 
de conservação de energia no dia a dia e padrão respiratório eficiente durante o esforço (Albà e Puig-Gros 2017; Almeida et. al, 2016; 
Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et. al, 2017; Gold, 2021; Nici et. al, 2006; OE, 2018 a); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para otimizar a limpeza das vias aéreas (expetorar e tossir eficaz), o movimento e 
força muscular e a intolerância à atividade (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Farquhar et al., 2016; Fotokian et al., 2017; OE, 
2018 a; Spruit et.al, 2013; Wang et.al, 2020; Yang et al., 2017); 
- Capacitar a pessoa com alterações da funcionalidade para a autogestão e controlo de sintomas e crises, respeitando a sua singulari-
dade, vontade e decisão (DGS, 2019; Cordeiro e Menoita, 2012; OE, 2018 a, 2018 b; Spruit et. al, 2013);   
- Promover ganhos em capacidade para executar técnicas de exercício aeróbico e anaeróbico e reduzir sintomas como dispneia, cansaço 
e desconforto dos membros inferiores, prevenindo espiral de dispneia por descondicionamento físico e desadaptação progressiva ao 
exercício aumentando a autonomia da pessoa e a participação social (Cordeiro e Menoita, 2012; DGS, 2009, 2019; Nici et. al, 2006; OE, 
2018 a; Spruit et. al, 2013);  

Promoção da Inclu-
são Social 

 
- Fatores protetores  
- Relação profissio-
nal/pessoa 
- Literacia em saúde 
- Autocuidado 
- Qualidade de vida 

Intervenções nº.: 
2,3,4,7,8,9,11,13,
15,17,18,20,22,25

,26,27,28,29 

- Aumentar a autonomia da pessoa e a participação social (Nici et. al, 2006; OE, 2019; Spruit et. al, 2013);    
- Reduzir recurso e consumo excessivo dos serviços de saúde: consultas não programadas e hospitalizações (DGS, 2019; OE, 2018 a; Wang 
et.al, 2020; Yang et al., 2017);  
- Promover a qualidade de vida, a reintegração e participação na sociedade (OE, 2018); 
- Otimizar os recursos para manter e/ou promover a inclusão da pessoa com deficiência e promover a sua capacidade de participação 
(OE,2018); 
- Rentabilizar recursos materiais e humanos ao conceber e aplicar planos de reabilitação fundamentados, particularizados e com rigor 
técnico e científico, que permitam maximizar capacidades da pessoa potenciando o seu rendimento e desenvolvimento pessoal e contri-
buir para alcançar o máximo potencial de saúde (OE, 2018; OE, 2018 BI); 
- Promover processos facilitadores da inclusão social das pessoas com deficiência (OE, 2018); 

Organização dos Cui-
dados de ER 

- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
- Utilização dos servi-
ços de saúde 
- Recursos humanos  

Intervenções nº.: 
4,11,12,17,18, 

20,24,26,27,28, 
29,30 

- Contribuir para a máxima eficácia na organização dos cuidados de Enfermagem (OE, 2018 b); 
- Promover continuidade de cuidados de qualidade, particularizados e nos diferentes contextos, através da execução de registos adequa-
dos que visão garantir, através de padrões definidos, a mensuração dos ganhos obtidos na pessoa, tanto a nível da funcionalidade, como 
da sua qualidade de vida e dos objetivos da instituição em que insere (OE, 2018 b); 
-Quantificar e monitorizar ganhos em saúde e produzir indicadores sensíveis aos cuidados de ER, visando a melhoria continua da quali-
dade (Albà e Puig-Gros 2017; Farquhar et. al, 2016; OE, 2018 b, Wang et. al, 2020; Yang et.al., 2017; Yu et. al 2017); 
- Reduzir custos de saúde (DGS, 2009; Farquhar et. al, 2016); 
- Promover a melhoria continua da qualidade dos cuidados prestados (OE, 2018 b, 2018 c); 

      Grupo B - Plano de intervenção de ER em contexto clínico de pessoas com problemas do foro respiratório: objetivos/resultados esperados
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APÊNDICE III - PLANO DE INTERVENÇÃO DE ER EM CONTEXTO CLÍNICO DE PESSOAS COM PROBLE-

MAS DO FORO NEUROLÓGICO: OBJETIVOS/RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         CLXXXVI 
  

Proposta de capacitação no autocuidado de pessoas com alterações respiratórias e seus cuidadores em contexto 
domiciliário: Ganhos Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

 

Enunciados Descritivos 
dos PQCER (OE, 2015 

a) / Variáveis (Doran & 
Pringle, 2011) 

 
Intervenções de-

senvolvidas12 

 

Objetivos/Resultados esperados 

Satisfação do Cliente 
- Relação 
profissional/pessoa  
- Satisfação da  
Pessoa/CI 
- Estado psicológico 

Intervenções nº.: 
1,2,3,7,8,9, 
17,18,19,32 

- Inclusão desde o início, do CI e/ou família no processo e programa de reabilitação (Martins, Martins & Martins, 2016; Menoita et.al, 2012; 
Petronilho & Machado, 2016; OE, 2018 b); 
- Conhecer as expetativas para intervir de encontro a objetivos pessoais e projeto individual de saúde (OE, 2019 a); 
- Fornecer informação à pessoa com alterações neurológicos e família para promover familiarização com a situação e contribuir para reduzir 
ansiedade (Menoita et. al, 2012; NICE, 2013); 
- Constituir suporte psicossocial (Martins, Martins & Martins, 2016); 
- Incentivar, motivar e reforçar a autoeficácia na pessoa com alterações neurológicas e CI, desde o início do programa (Hoeman, 2011; Me-
noita et. al, 2012; OE, 2015 a);  
- Promover a satisfação das pessoas e respetivos cuidadores (OE,2015a); 
- Contribuir para perceção positiva acerca dos cuidados especializados de ER (OE, 2018 b); 
 

Promoção da saúde 
- Estado funcional 
- Literacia em saúde 
- Estado Psicológico 

Intervenções nº.: 
3, 7, 8, 9, 14, 15, 

19, 23, 24, 25, 31, 
32 

- Mesurar capacidade funcional e efetuar planeamento de cuidados individualizados (Hoeman, 2011); 
- Maximizar conhecimentos, capacidades e o rendimento e desenvolvimento pessoal, contribuindo para alcançar o maior potencial de saúde 
(OE, 2018 b; OE, 2018 c);  
- Melhorar a condição física e emocional da pessoa com alterações neurológicas e promover a adesão a comportamentos de saúde a longo 
prazo (DGS, 2019 c); 
- Efetuar mudanças a longo prazo promotoras da maximização do bem-estar (OE, 2018 a, 2018 b); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para executar atividade física após o AVC, aumentar a força e resistência muscular, 
evitando comportamentos sedentários e inatividade (Coelho et. al, 2016; DGS, 2019; NICE, Nice, 2021 b; OE, 2018 a);   
- Estimular autonomia do doente e promover diminuição do grau de dependência nas AVD alteradas (Santos, 2016; Marques-Vieira, et. al, 
2016);  
-Identificar recursos da pessoa/família e comunidade, bem como barreiras arquitetónicas e ergonómicas limitadoras da acessibilidade e 
participação social (Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b);   
- Minimizar o impacto das alterações neurológicas, motoras e cognitivas e permitir o aumento da participação social (Menoita et. al, 2012);  
- Promover máxima independência nas AVD, com maior comodidade, segurança menor esforço dispêndio de energia e dor, minimizando o 
impacto das restrições de participação (Menoita et. al, 2012); 

Prevenção de Com-
plicações 

Intervenções nº.:  - Cooperar com a equipa multidisciplinar e garantir cuidados de saúde diferenciados e de excelência: identificar e referenciar situações pro-
blemáticas a outros profissionais, de acordo com os respetivos mandatos sociais (Martins, Martins e Martins, 2016; OE, 2015 a, 2018 b); 

 
12 Consultar lista de intervenções de ER n.º 4, desenvolvidas em contexto clínico do foro neurológico 
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- Estado Funcional 
- Literacia em saúde  
- Controlo de sintomas 
- Capacidade física  
- Fatores protetores  
- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
 

4,5,6,7,8,9,10,11,
12,14,15,16,18,19
,20,21,22,23,24, 

25, 
26,27,28,30,31,32

,34,35 

- Diminuir o risco do aumento de alterações da funcionalidade decorrentes de transtornos da função neurológica e motora (Hoeman, 2011; 
Marque-Vieira, Sousa & Braga, 2016; OE, 2015 a, 2018 b);  
- Prevenir complicações respeitando o alinhamento corporal correto e amplitudes máximas, à mobilização articular (Coelho et. al, 2012; 
Menoita et. al, 2012; Toubarro, 2016);    
- Prevenir contraturas musculo-articulares e rigidez articular (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b);  
- Prevenir alterações músculoesqueléticas (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b, Toubarro, 2016); 
- Prevenir o surgimento do ombro doloroso (Menoita et. al, 2012);  
- Manter a integridade cutânea e potenciar atitudes e comportamentos preventivos do surgimento de úlceras por pressão (Coelho et. al, 
2016; Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b); 
- Prevenção de acidentes tromboembólicos pela estimulação da circulação sanguínea (retorno venoso) e melhoria da eficácia neuromuscular 
(Coelho et. al, 2016);  
- Prevenir ocorrência de síndrome de imobilidade (complicações multi-sistémicas) (Coelho, Barros e Sousa, 2016; OE, 2013);  
- Promover marcha segura (Menoita et.al, 2012);  
- Prevenir queda (DGS, 2019 b, Sousa, Marques-Vieira & Branco, 2016); 

Bem-Estar e Au-
tocuidado 

- Relação 
profissional/pessoa 
- Literacia em saúde 
- Autocuidado 
- Controlo de sintomas  
 

 
Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,7,8,9,11,
15,16,20,21,22,27

,28,29,31 

-Identificar alterações/limitações físicas e/ou emocionais que condicionem o programa de reabilitação (NICE, 2013);   
- Conceber e aplicar planos de reabilitação individualizados e fundamentados na mais recente evidência, com rigor técnico e científico e 
potenciar o máximo potencial de saúde, rendimento e desenvolvimento pessoal (Fonseca, 2013; Hoeman, 2011; Marque-Vieira, Sousa & 
Braga, 2016; OE, 2015 a, 2018 b); 
- Incentivar o autocuidado (Menoita et. al, 2012; OE, 2018 b); 
- Promover maximização do bem-estar (OE, 2018 b); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para o mais elevado nível de independência a nível da locomoção (utilização de auxiliar 
de marcha, subir e descer escadas, transferir-se) (Marques-Vieira & Caldas, 2016; Menoita et. al, 2012; Vigia et. al, 2016; OE, 2015 a, 2018 b);  
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para readquirir padrão de marcha automático, perdido (Menoita et. al, 2016);  
- Promover ganhos em conhecimento sobre adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha (OE, 2018 c);  
- Suplementar/complementar as AVD relativas ás quais a pessoa apresenta dependência (OE, 2018 b; Vigia et. al, 2016); 
- Promover a máxima capacidade funcional através da seleção e prescrição individualizada de produtos de apoio (ajudas técnicas e disposi-
tivos de compensação) que potenciem o autocuidado higiene, arranjar-se, vestir-se, uso do sanitário, andar, gestão terapêutica, posicionar-
se, transferir-se, mover-se (OE, 2018 b; Vigia, Ferreira e Sousa, 2016); 
- Que a pessoa adquira a máxima independência funcional, no autocuidado vestir através da otimização de mobilização das extremidades 
(redução da espasticidade) e adoção de estratégias facilitadoras transmitidas (Menoita et. al, 2012; Vigía et. al, 2016); 
- Que a pessoa colabore mais no autocuidado higiene e arranjo pessoal, através da otimização de mobilização das extremidades (redução da 
espasticidade) e adoção de estratégias facilitadoras transmitidas (Menoita et. al, 2012; Vigía et. al, 2016);  
- Facilitar atividades/mobilização na cama (Menoia et. al, 2012); 
 

Readaptação Funci-
onal 

- Estado funcional 

 
Intervenções nº.: 

- Caracterizar a condição de saúde da pessoa com alterações a nível neurológico, manifestadas por espasticidade, através da utilização de 
escala válida e recomendada (Ashworth), contribuindo para adequar a prestação de cuidados de ER, visando maximizar capacidades funcio-
nais, potenciar o rendimento e desenvolvimento pessoal (Menoita et. al, 2012; OE, 2016 b, 2018 c);  
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- Controlo de sintomas 
- Literacia em saúde  
- Adesão terapêutica  
- Capacidade física 

7, 8, 14, 15, 17, 
18, 19, 

20,21,22,27,28,29
,31,32 

 

- Identificar e promover, na pessoa com alterações neurológicas e CI, potencial para melhorar conhecimento e capacidades sobre execução 
de técnica de posicionamento em padrão inibitório de espasticidade, contribuindo para maximizar capacidades funcionais, potenciar o ren-
dimento e desenvolvimento pessoal (OE, 2018 c);  
- Identificar e promover na pessoa com alterações neurológicas e CI, potencial para melhorar conhecimento e capacidades sobre execução 
de técnica de exercício muscular e articular, para diminuição do tónus muscular, contribuindo para maximizar capacidades funcionais, po-
tenciar o rendimento e desenvolvimento pessoal (OE, 2018 c);  
- Controlar/inibir a espasticidade (Toubarro, 2016; Menoita et. al, 2012);  
- Contrariar alterações posturais consequentes ao aumento do tónus muscular no lado afetado (Hoeman, 2011); 
- Aumentar tónus muscular dos principais músculos extensores do MS afetado (tricípite braquial) e inibir a excessiva coativação dos antago-
nistas (bicípite braqueal) (Freitas & Oliveira, 2016; Toubarro, 2016; Menoita et. al, 2012);  
- Favorecer o alinhamento corporal (Menoita et. al, 2012); 
- Aumentar a compreensão relativamente ao processo fisiopatológico do AVC e demência (Menoita et. al, 2016);  
- Reaprender e reintroduzir esquemas necessários à execução de determinadas tarefas (manter o “arco do movimento” a nível cerebral) 
(Menoita et al, 2012; Toubarro, 2016);  
- Promover o mais elevado nível de independência na mobilidade (Menoita et. al, 2012, OE, 2013);  
- Otimizar a comunicação (Hoeman, 2011; NICE, 2013; OE, 2015 a);   
- Desenvolver na pessoa com alterações neurológicas, processos de adaptação ás limitações inerentes, à situação clínica (Hoeman, 2011; 
Menoita et. al., 2012); 

Reeducação Funcio-
nal 

- Estado psicológico 
- Literacia em saúde  
- Adesão terapêutica  
- Controlo de sintomas  
- Autocuidado  
- Capacidade física 
- Qualidade de vida 

 
Intervenções nº.: 
2,3,4,5,6,7,8,9,11,
12,13,16,17,18,19
,20,22,23,24,25, 

26,27,28, 
30,31,32,33,35 

- Reeducar a função motora, sensorial e cognitiva (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012; Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b);  
- Promover a ativação cognitiva e sensoriomotora com base no conceito de neuroplastecidade (Toubarro, 2016; Varanda & Rodigues, 2016 a, 
2016 b);  
- Avaliar, no contexto cognitivo inerente ao AVC, as alterações a nível emocional e suas implicações para delinear programa de reabilitação 
adaptado ás necessidades (NICE, 2021 a);    
- Controlar impulsividade através de técnicas de reeducação comportamental ativa (Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b);  
- Reeducar e estimular a sensibilidade e mecanismo reflexo-postural (Coelho et. al, 2106; Menoita et. al, 2012; NICE, 2013; Toubarro, 2016); 
- Estimular a sensibilidade propriocetiva prevenindo a negligência do lado afetado (Menoita et. al, 2012; Toubarro, 2016; Varanda & Rodrigues, 
2016 a);  
- Reintroduzir o hemicorpo afetado no esquema corporal (NICE, 2021a; Maroto, 2010; Marques-Vieira, et.al, 2016; Menoita, et. al, 2012; 
Varanda & Rodrigues, 2016 a, 2016 b); 
- Promover fortalecimento muscular para otimização do ortostatismo e marcha (Coelho et.al, 2016; Marques-Vieira et. al, 2016; Menoita et. 
al, 2012; NICE, 2021 b);  
- Estimular a ação voluntaria dos músculos do tronco do lado afetado (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012);  
- Exercitar e reeducar o mecanismo de reflexo postural (Menoita et. al, 2013; Toubarro, 2016);  
- Reintegrar/readquirir o esquema corporal (Menoita et. al, 2012; Toubarro, 2106);  
- Melhorar equilíbrio (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012);  
- Identificar e promover conhecimento e capacidades sobre atividades terapêuticas e exercícios promotores de equilíbrio corporal (Coelho 
et. al., 2016; Menoita et.al, 2012; OE, 2018c);  
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- Manter a mobilidade articular (Coelho et. al, 2016; Menoita et. al, 2012);  
- Diminuir a dor e manter o tónus e força muscular, manter/melhorar propriocepção e equilíbrio corporal, prevenindo a deficiência e mini-
mizando o seu impacto (Coelho, Barros e Sousa, 2016; Hoeman, 2011; OE, 2018 c); 
- Promover a independência funcional (OE, 2018 b; Menoita et.al, 2012); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades sobre técnicas e manuseamento de produtos de apoio que potenciem o autocuidado 
como: gestão terapêutica, andar, arranjar-se, higiene, utilização de sanitário, vestir-se, posicionar-se, transferir-se, mover-se (OE, 2018 b; 
Vigia et. al, 2016); 
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para potenciar a adesão terapêutica e autoeficácia da pessoa e CI no manuseamento 
de dispositivos de apoio e terapêuticos (DGS, 2009, Vigia et. al, 2016) 
- Cooperar com a equipa multidisciplinar e contribuir para a resolução de carências psicossociais que interfiram nos processos adaptativos e 
de otimização do autocuidado (Martins, Martins e Martins, 2016; OE, 2018 b);  
- Promover ganhos em conhecimentos e capacidades para potenciar autocuidado (OE, 2018 b; OE, 2018 c); 
 

Promoção da Inclu-
são Social 

- Fatores protetores  
- Relação profissio-
nal/pessoa 
- Literacia em saúde 
- Autocuidado 
- Qualidade de vida 
 

Intervenções nº.: 
2,6,7,8,9,11,12,14

,15,32,34 
 

- Promover a qualidade de vida, a reintegração e participação na sociedade (OE, 2018 b; 2019 a); 
- Capacitar a pessoa com alterações da funcionalidade para a autogestão, respeitando a sua singularidade, vontade e decisão (OE, 2015 d; 
2018 b);   
- Promover processos facilitadores da inclusão social das pessoas com deficiência (OE, 2018 b); 
- Otimizar os recursos para manter e/ou promover a inclusão da pessoa com deficiência e promover a sua capacidade de participação 
(OE,2018 b); 
- Garantir conhecimentos para exercício e utilização dos direitos essenciais das pessoas com deficiência (Menoita et. al. 2012; OE, 2018 b);  
- Promover a manutenção da identidade, do autorrespeito e autoestima da pessoa, bem como a socialização (Menoita et. al. 2012; OE, 2018 
b; Pestana, 2016); 

Organização dos Cui-
dados de Enferma-

gem de Reabilitação 
- Segurança/ocorrên-
cias adversas 
- Utilização dos servi-
ços de saúde 
- Recursos humanos  

 

Intervenções nº.: 
3,5,6,10, 33,34,35 

 - Contribuir para a máxima eficácia na organização dos cuidados de Enfermagem (OE, 2018 b); 
- Contribuir para documentar os cuidados especializados e a sua continuidade e o desenvolvimento de boas práticas a serem replicadas (OE, 
2016, 2018 b); 
- Efetuar registos que visão promover a continuidade de cuidados e garantir, através de padrões definidos, a mensuração dos ganhos obtidos 
na pessoa (tanto a nível da funcionalidade, como da sua qualidade de vida) e dos objetivos da instituição em que insere (OE, 2019 a). 
- Monitorizar ganhos em saúde e produzir indicadores sensíveis aos cuidados de ER, objetivando a melhoria continua da qualidade (OE, 2018 
b); 

Quadro C - Plano de intervenção de ER em contexto clínico de pessoas com problemas do foro neurológico: objetivos/resultados esperados. 
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