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RESUMO 
 

A DPOC é uma doença com implicações na vida das pessoas, conduzindo à intolerância ao 

esforço e à limitação nas AVD, na participação social e diminui o bem-estar e a qualidade de 

vida. 

Este relatório pretende descrever um programa de intervenção com o objetivo de capacitar a 

pessoa com DPOC e intolerância ao esforço, para melhoria nas AVD e qualidade de vida, em 

contexto domiciliário, aplicado numa UCC. 

A amostra foi constituída por 6 pessoas, com idades entre 56 e 83 anos de idade, com diagnós-

tico de DPOC. Após a implementação do programa de reabilitação respiratória verificou-se 

melhorias na capacitação da pessoa para autogestão da doença, na melhoria da funcionalidade 

e da qualidade de vida. 

Conclui-se que os resultados do programa são indicativos da importância das estratégias de ER 

na promoção da capacitação das pessoas com DPOC, no aumento da literacia, na autogestão da 

doença e ganhos em saúde. 

 

 

Palavras-chave: DPOC, Enfermagem, Reabilitação Respiratória, Auto-gestão, Qualidade de 

vida 
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ABSTRACT 

 

Empowerment of people with COPD and Intolerance to the effort to improve ADLs and 
Quality of Life, in the home context 
 

COPD is a disease with implications for people's lives, leading to effort intolerance and, con-

sequently, to limitations in ADLs, in social participation, and reduces well-being and quality of 

life. 

This report intends to describe an intervention program with the objective of training the person 

with COPD and effort intolerance, to improve ADL and quality of life, in the home context, 

applied at the UCC. 

The sample for this study was 6 people, aged between 56 and 83 years old, diagnosed with 

COPD. After the implementation of the respiratory rehabilitation program, improvements were 

verified in the capacity of the person to self-manage the disease, in the improvement of func-

tionality and quality of life. 

It is concluded that the results of the program are indicative of the importance of rehabilitation 

nursing strategies in promoting the empowerment of people with COPD, increasing literacy, 

self-management of the disease and health gains. 

 

Keywords: COPD, Nursing, Respiratory Rehabilitation, Self-management, Quality of life 
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INTRODUÇÃO 
 

       No âmbito do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem, na área de especialização em Enfer-

magem de Reabilitação, da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora e das 

Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, Setúbal e Castelo 

Branco, a decorrer no Instituto Politécnico de Beja surge a elaboração deste Relatório como 

documento académico referente à finalização do Estágio Final que decorreu numa Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) da zona Alentejo.  

       Este relatório tem o intuito de descrever as atividades desenvolvidos no decurso do Estágio 

Final em Enfermagem de Reabilitação, aprofundar conhecimentos no âmbito da aquisição de 

competências e apresentar resultados da eficiência da intervenção do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Reabilitação (EEER) junto da pessoa com DPOC com comprometimento 

nas AVDs e Qualidade de Vida.  

       Neste âmbito surgiu a necessidade de criação de um projeto intitulado de Capacitação da 

Pessoa com DPOC e Intolerância ao esforço, para melhoria das AVDs e qualidade de vida em 

contexto domiciliário, sendo o referido projeto o caminho e linha orientadora que conduziu o 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências comuns de Enfermeiro Es-

pecialista e competências específicas de EEER assim como as competências de Mestre.  

       A escolha da temática surgiu pelo facto de ser uma problemática que se encontra prevalente 

na nossa população, surgindo a necessidade de desenvolver cuidados especializados a pessoas 

com esta patologia, num contexto de comunidade, dando o contributo da intervenção da ER a 

estes doentes/famílias e proporcionando melhorias na sintomatologia, na maximização das ca-

pacidades funcionais, na promoção da autonomia e na qualidade de vida.  

       A pessoa com DPOC depara-se com repercussões fisiológicas, principalmente na diminu-

ição da capacidade ventilatória, na ineficácia de limpeza das vias aéreas, nas trocas gasosas 

ineficazes, na exacerbação da sintomatologia, sendo contributivo de perda de resistência ao 

esforço e incapacidade funcional. A complexidade desta situação é conducente de diminuição 

de autonomia e de perda de capacidades (Nakken et al., 2015). Assim, tendo em consideração 

que existe um comprometimento do autocuidado, é imperativo que a ER intervenha nestas pes-
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soas de modo a capacitá-las para um aumento da sua funcionalidade e independência, assu-

mindo também um papel educativo para a promoção da autoeficácia e autogestão do processo 

saúde/doença. Capacitar as pessoas para a autogestão da sua saúde é um propósito fundamental 

da ER, treinando a pessoa/família a alcançar o máximo de capacidade funcional e de indepen-

dência na realização das AVDs (Hoeman, 2011). A Reabilitação é o caminho para reencontrar 

e desenvolver as capacidades perdidas, possibilitando uma restituição holística na pessoa en-

quanto ser físico, psicológico e social (Andrade et al., 2010).  

       No domicílio, o EEER estabelece uma parceria com a pessoa/família/cuidador, tendo uma 

papel ativo na adaptação do seu meio e na restruturação das AVDs gerindo o esforço e a energia. 

A reabilitação respiratória tem grande impacto na vida destas pessoas, quer ao nível sintomático 

quer ao nível a realização de atividades do quotidiano, quer a nível psicossocial gerindo o medo 

e ansiedade, promovendo o convívio e o lazer, permitindo à pessoa voltar a assumir um papel 

ativo (Branco, 2012).  

       Quanto à estrutura, este relatório segue as diretrizes e os regulamentos das Instituições de 

Ensino Superior que regem o Mestrado, sendo apresentado uma apreciação do contexto que 

envolve uma abordagem ao contexto dos cuidados e ao desenvolvimento do projeto; uma aná-

lise de envolvimento que aborda o funcionamento e caraterização do local onde decorreu o 

estágio e da população alvo de cuidados e uma análise da produção de cuidados em que se dá 

enfase à realidade do contexto dos cuidados de ER, sendo fundamentada por uma base teórica 

acerca da problemática escolhida. Seguidamente são apresentados os objetivos pessoais e pro-

fissionais tendo sido assim definidos: 

       Objetivo Geral – Desenvolver competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação  

       Objetivos Específicos:  

- Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam limitações da atividade, 

incapacidades e restrição no desempenho das AVD derivado da intolerância ao esforço;  

- Implementar e desenvolver programas de reabilitação, adaptados às limitações nas AVD e à 

maximização da autonomia e da qualidade de vida; 

- Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de enfermagem de reabilitação à pessoa 

com afeções do foro respiratório e neurológico;  
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- Gerir os cuidados de enfermagem de reabilitação otimizando a resposta da equipa de enfer-

magem e seus colaboradores com os contributos da equipa multidisciplinar;  

- Produzir dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabili-

tação. 

     No decorrer do presente relatório encontra-se exposto o projeto de intervenção profissional 

e a metodologia com as estratégias de intervenção aplicadas ao longo do mesmo. Será abordado 

num capítulo os resultados da implementação do projeto, indo ao encontro dos objetivos pro-

postos e das necessidades da população alvo, assim como o realce da importância da interven-

ção da ER junto destas pessoas. Finalmente será exposta uma análise reflexiva sobre as com-

petências adquiridas enquanto especialista e mestre indo em consonância aos objetivos propos-

tos.  

     O presente documento está redigido segundo o Novo Acordo Ortográfico e de acordo com 

as normas da 6ª edição da American Psychological Association (APA).  
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1- APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

 

       As doenças crónicas apresentam um crescimento bastante acentuado em todo o mundo e 

são uma preocupação para os governos e sistemas de saúde, tornando-se num problema de 

saúde pública que se reflete no impacto social e económico de um pais, assim como na 

qualidade de vida das pessoas. No que concerne às doenças do foro respiratório, é observável 

que a taxa de prevalência tem vindo a aumentar. Este aumento implica uma procura maior aos 

serviços de saúde, por motivos de complicações e exacerbações assim como as incapacidades 

que estas provocam no dia-a-dia dos seus portadores (Cordeiro & Menoita, 2012).  

     De entre as variadas doenças respiratórias, a DPOC é a doença com maior prevalência no 

mundo (DGS, 2017). Em Portugal, de acordo com os dados do Ministério da Saúde (2018) a 

prevalência de DPOC é de 136 958 pessoas, porém pode existir um número mais elevado pelo 

facto de esta doença estar sub-diagnosticada. A doença é a principal causa de morbilidade 

crónica, gerando incapacidades, e ocupa o terceiro lugar de mortalidade ao nível mundial, com 

valores de 3 milhões de mortos por anos (GOLD, 2019). Tem um impacto negativo na qualidade 

de vida, quer ao nível pessoal, familiar, laboral e social (DGS, 2017). Provoca transtornos 

físicos que geram progressivamente perda de capacidades no desempenho das AVD, levando a 

pessoa com DPOC a se defrontar com a perceção de perda de saúde, défices de funcionalidade 

e de aumento da dependência. Além das mudanças físicas que são reflexo da doença, está 

também inerente a este processo progressivo de doença o impacto emocional, social e afetivo, 

levando ao compromisso do bem-estar (Farias & Martins, 2013).  

      A reabilitação é determinante na reaquisição de capacidades e tem uma abordagem holística 

junto da pessoa com limitações da função (Hesbeen, 2003), sendo imperativo atender a cada 

pessoa na sua individualidade (Caldeira, 2016). De acordo com o Regulamento n.º. 125/2011 a 

reabilitação tem como objetivos a melhoria da funcionalidade, promovendo a autonomia e a 

satisfação da pessoa, tendo uma visão de reintegração na vida familiar e comunitária. É cada 

vez mais necessário a expansão dos cuidados de reabilitação numa vertente comunitária, e que 

esses cuidados sejam marcados como direitos dos cidadãos e das famílias, abrangendo toda a 

população (Pestana, 2016). É com a associação de reabilitação e multidisciplinariedade de 
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cuidados que se obtêm ganhos mais eficazes na função, para a pessoa e família, de modo 

continuo (Cordeiro & Menoita, 2012). 

       O Enfermeiro, quando presta cuidados à pessoa, incrementa estratégias tendo o foco mais 

além da pessoa, incluído a família e a comunidade com metas de tratamento, prevenção da 

doença, promoção da saúde e reintegração social (REPE, 1996).  

       A capacitação para o autocuidado, na melhoria da funcionalidade e na prevenção de 

complicações é um ponto-chave da Enfermagem de Reabilitação. O EEER ao agir como agente 

facilitador de capacitação e mudança promove uma visibilidade que marca a diferença em 

relação aos outros (Anderson & Funnell, 2011).  

       Na pessoa com DPOC está inerente o comprometimento de funcionalidade e de 

autocuidado. Nesta ótica é imperativo abordar o contributo de Dorothea Orem e a Teoria do 

Défice de Autocuidado de Enfermagem (TDAE) na praxis da ER.  

       Orem (2001) desenvolveu a sua teoria, fundamentada no princípio que toda a pessoa pode 

e tem capacidade para realizar o autocuidado, preservando a saúde e o bem-estar. Esta teoria 

abrange três teorias inter-relacionadas: a teoria do autocuidado, a teoria do défice de 

autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem (Nabais & Sá, 2018).  

       Na primeira teoria é nos referido que “toda a pessoa tem potencial para se autocuidar, por 

possuir habilidades, conhecimentos e experiências adquiridas ao longo da vida” (Petronilho & 

Machado, 2016, p.6). Nesta ótica podemos considerar que o ER deve ter em consideração o 

potencial da pessoa para o autocuidado, sendo a pessoa um agente ativo no seu processo de 

reabilitação.  

      A teórica desenvolveu o conceito de requisitos do autocuidado, sendo agrupados em três 

requisitos: os requisitos universais (associados aos processos de vida, integridade, manutenção 

e funcionalidade humana), os requisitos de desenvolvimento (associados às etapas do ciclo de 

vida) e por último os requisitos de desvio de saúde (associados a situação de doença ou trauma 

ou decorrente de ação médica por diagnostico e/ou terapêutica) (Petronilho & Machado, 2016).  

      A segunda teoria, Teoria do Défice do Autocuidado, é o ponto principal da TDAE que 

aborda a razão dos cuidados de enfermagem, relacionada com a subjetividade das pessoas 

relativamente às suas limitações (Tomey & Alligood, 2002) determinando a necessidade da 

intervenção de enfermagem, ou seja, quando os requisitos de autocuidado são maiores que a 
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capacidade da pessoa para realizar o seu próprio autocuidado (Queiroz, Vidinha & Filho, 2014). 

A teórica refere que existem cinco métodos de ajuda que permitem definir as prioridades de 

atuação do enfermeiro: agir ou fazer pela pessoa, guiar e orientar, facultar apoio físico e/ou 

psicológico, promover ambiente favorável ao desenvolvimento pessoal e por último educar 

(Petronilho & Machado, 2016). Orem (2011) realça que a DPOC tem carater limitativo, 

conduzindo à dependência nas AVD, surgindo a necessidade de apoio para desenvolver o 

autocuidado e recuperação da doença. Nesta situação é o EEER que procede ao cuidado 

substituindo a pessoa. Pode ser utilizado um ou vários dos métodos de ajuda referidos 

anteriormente para a satisfação das necessidades e prioridades estabelecidas, da pessoa e da 

família com o contributo de uma equipa multidisciplinar.  

       A Teoria dos Sistemas de Enfermagem surge como a terceira, que integra a Teoria Geral 

de Orem e “descreve as relações que são necessárias estabelecer para a realização dos cuidados 

de enfermagem” (Nabais & Sá, 2016, p. 132). É com base nesta teoria que se pode compreender 

a atuação do enfermeiro, família ou cuidador e como elaboram a resposta adequada às 

necessidades do autocuidado, existindo um défice entre ação e necessidade de autocuidado 

(Petronilho & Machado, 2016). São então definidos por Orem três tipos de sistemas de 

enfermagem:  

- Sistema totalmente compensatório: a pessoa é incapaz de desenvolver o autocuidado;  

- Sistema parcialmente compensatório: o enfermeiro ou a pessoa que cuida compensa as 

limitações da pessoa;  

- Sistema de apoio e educação: a pessoa tem capacidade de realizar o autocuidado mas 

necessita de orientação e apoio educativo (Petronilho & Machado, 2016).  

       Para melhorar a qualidade de vida destas pessoas é necessário promover a autonomia na 

execução das AVDs. Para tal a abordagem educativa, com a promoção da capacitação e 

aquisição de conhecimentos e estratégias, é fundamental para o desempenho de um papel ativo 

na autogestão da saúde (Orem, 2001), promovendo a tomada de decisão acerca dos cuidados 

necessários e da capacidade individual.  

      A capacitação é um processo que deverá ser orientado pelas necessidades identificadas indo 

ao encontro das expectativas e da vontade de mudança, pois para a pessoa reconhecer as suas 

potencialidades, no processo de capacitação, é necessário autoestima e motivação (Reis & Bule, 

2016). É assim importante realçar a autoeficácia da pessoa doente, como meta de enfermagem 
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e que segundo Bandura (1977), a autoeficácia consiste em crenças e capacidades de uma pessoa, 

com o intuito de organizar e executar uma ação necessária para produzir determinados fins. 

Contudo, quando se fala em autoeficácia não se deve referir como sendo o mesmo que 

expetativas sobre os resultados ou consequências de atos. Deve ser percebido como a confiança 

de uma pessoa em realizar ações específicas, enquanto as suposições sobre o resultado se 

referem ao que ela pensa sobre as possíveis consequências das suas atividades (Hoffman, 2013). 

Em outras palavras, a autoeficácia é uma avaliação da própria capacidade de lidar com certas 

tarefas numa situação peculiar. 

     Barbara Resnick apresenta-nos conceitos-chave na Teoria da Autoeficácia, correspondendo 

aos padrões de cuidados de enfermagem que abrangem os seguintes componentes: a pessoa, a 

enfermagem, a saúde e o meio ambiente. Nesta teoria, a pessoa é identificada com necessidades 

e expetativas próprias, nas quais se encontram grandemente relacionados aos seus padrões 

comportamentais (Sitzmann & Yeo, 2013). O conceito de saúde é compreendido como o estado 

completo da pessoa, descrito como bem-estar geral, tanto físico, psicológico como social (Smith 

& Liehr, 2018). É essencial salientar o papel da enfermagem nesta teoria, sendo um fator 

importante e facilitador na melhoria da autoeficácia por meio da educação e promoção de 

literacia em saúde e do incremento da consciência das necessidades de saúde nas pessoas 

(Christian & Krumwiede, 2013). O meio ambiente exerce um papel importante e vital na 

autoeficácia de uma pessoa, podendo assim assegurar-se que influencia a pessoa, ao mesmo 

tempo que esta também influencia o ambiente. 

       Resnick baseou-se nas ideias de Bandura e as implementou em adultos. Existem quatro 

conceitos fundamentais que Resnick inseriu na prática de enfermagem:  

- Experiência de domínio: desempenho de um comportamento ou ação que influencia a 

autoeficácia / a ação bem-sucedida aumenta a autoeficácia enquanto os erros podem prejudicá-

la;  

- Encorajamento verbal: exerce influência nas capacidades apreendidas, podendo ter maior 

impacto sobre a motivação da pessoa e produzir os resultados esperados; 

- Experiência vicária / auto-modelagem: pode aumentar ou reduzir as expectativas de 

autoeficácia, estando associada aos modelos observados pela pessoa. A experiencia vicária 

pode conduzir à autoeficácia em situações em que a pessoa não tem experiências anteriores 
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impossibilitando a realização de juízos sobre os seus comportamentos. Também é enquadrada 

em contexto de grupo existindo aquisição de comportamentos pela observação;  

- Influências sociais, fisiológicas e afetivas: o estado de saúde física, social e emocional tem 

influência nos comportamentos da pessoa e nos juízos que a mesma faz das suas capacidades e 

da determinação da autoeficácia (Barlow, 2013).  

       É importante a ER intervir na autoeficácia das pessoas. No caso da pessoa com DPOC, esta 

ao ver o EEER como um profissional confiável e com conhecimento especializado para a 

elaboração de um programa de reabilitação respiratória, certamente influenciará o aumento da 

autoeficácia e no atingir dos objetivos de reabilitação. Os ensinos e a persuasão verbal serão 

encarados pela pessoa de forma positiva e refletidos no aumento de autoeficácia e de ganhos na 

saúde da pessoa (Barlow, 2013).  

       O aumento da autoeficácia é proporcionado pela aquisição de habilidades cognitivas para 

a construção do comportamento, aquisição de experiência, no treino da auto-gestão da doença, 

promovendo o processo de recuperação física e emocional (Koo et al, 2013). Assim, as 

estratégias para aumentar a autoeficácia devem ser incluídas na reabilitação. Tendo em 

consideração que as doenças crónicas são permanentes e incuráveis, é necessário a sua 

autogestão. Por isso, o objetivo rege-se pelo retardar das incapacidades e complicações e pela 

promoção para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com doença crónica. É com o 

contributo de estratégias de aumento da literacia em saúde que a autoeficácia conduz à 

autogestão da doença, à adesão ao regime terapêutico e à utilização correta dos serviços de 

saúde (Resnick, 2000; Resnick, 2013). As pessoas que apresentem condições para a autogestão 

da doença, segundo Padilha (2013) devem ser desafiados a gerir a sua saúde. Para tal, e segundo 

o anterior autor, é necessário que os profissionais de saúde fomentem o desenvolvimento de 

conhecimentos nas pessoas e capacidades instrumentais que possam “funcionar como 

condicionalismos pessoais positivos para o desenvolvimento da gestão eficaz da condição de 

saúde” (p.38).  

       Araújo e Pinto (2014) corroboram com o anterior autor ressalvando que a promoção da 

literacia é o percurso que os profissionais de saúde devem seguir para a melhoria dos cuidados, 

particularmente no que respeita às doenças crónicas, sendo propulsionadora de auto-gestão da 

doença e de um eficiente acesso aos serviços de saúde. Devem ser criados recursos internos nos 

serviços de saúde que, quando associados “a uma consciencialização facilitadora das 
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“mudanças” no quotidiano, pode agregar confiança e sustentar, ao longo do tempo, o 

autocuidado efetivo. O desenvolvimento deste reportório de recursos internos é indissociável 

da natureza dos recursos externos que rodeiam cada cliente”(Padilha, 2013, p.38). 

       Em suma, a ER tem responsabilidades enquanto especialidade na capacitação da pessoa 

para a sua autogestão de saúde. Cabe ao EEER delinear as metas, estratégias e objetivos para 

promover a capacitação, participando de modo ativo no contributo à autoeficácia, para melhoria 

no autocuidado e na qualidade de vida da pessoa, família e comunidade. 

       A casa das pessoas é um meio importante para a prestação dos cuidados de ER, pois é lá 

que ela (a pessoa) é pessoa em todas as dimensões. No entanto é um ambiente limitado e não 

controlado. Os recursos para trabalhar na comunidade também são escassos e deverão ser 

muitas vezes partilhados com outras valências. 

       Na casa das pessoas não existem as mesmas condições que há em meio institucional. Camas 

articuladas, cadeirões adaptados, almofadas de gel, entre outros materiais, não são usuais de se 

encontrar nos domicílios. Alguns podem adquirir, ou comprando ou solicitando ao banco de 

ajudas técnicas, contudo é para a maioria dispendioso ou não existem recursos suficientes para 

o seu empréstimo. É assim necessário adaptar o que existe para a realização de cuidados de 

qualidade e segurança. Foi visível que nas casas das pessoas acompanhados pela UCC não 

existem as mesmas condições para o cuidado que há no hospital, mas quem trabalha na 

comunidade sabe a realidade e “do pouco fazemos muitos”.   

      Relativamente a recursos humanos para a prestação de cuidados de reabilitação no 

domicílio, averigua-se que são insuficientes. Esta carência compromete em muito a capacidade 

de uma UCC dar resposta a toda uma população no que concerne à Reabilitação. No entanto e 

apesar de ser uma limitação e uma fraqueza, consegue-se transformar a fraqueza em força. 

Mesmo com um rácio de EEER por pessoa ser bastante elevado, as respostas são dadas. Seja 

qual for o tipo de problema, ou do foro neurológico, ou músculo-esquelético ou respiratório a 

resposta é dada com grande sobrecarga de trabalho para a Enfermagem. No âmbito da pessoa 

do foro respiratório e mais propriamente da pessoa com DPOC, o acompanhamento é facultado 

e isso faz com que a população esteja mais confiante na equipa da UCC. 

       Em termos de recursos materiais necessários para se realizar reabilitação existem poucos 

bastões, halteres, sacos de areia, faixas elásticas, oxímetros e espirómetros de incentivo. Este 

material além de ser em reduzido número, estava sujeito à disponibilidade de utilização, sendo 
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compartilhado com a fisioterapia em contexto de ginásio. No entanto, dado a intervenção de 

ER para a realização de programas de reabilitação respiratória ser em contexto domiciliário, 

foram utilizados meios com material existente no domicílio para a operacionalização do dito 

programa. Numa fase inicial foram utilizados os meios do serviço na casa das pessoas, mas 

tendo em vista que elas eram instruídas para utilizar continuamente esses meios e na 

impossibilidade do material não poder ficar no domicílio foram encontradas alternativas para 

estas poderem realizar os exercícios. O bastão foi muitas vezes substituído por um cabo de uma 

vassoura e até mesmo um guarda-chuva. Para os exercícios que careciam de pesos de 1kg foram 

utilizados pacotes de arroz ou de farinha que as pessoas tinham em casa, tendo-se verificado 

que produziram a mesma eficácia. Em relação ao oxímetro, o serviço somente usufruía de um 

aparelho e nem todas as pessoas tinham adquirido sendo uma limitação encontrada.   

       Mesmo com as carências referidas foi possível desenvolver a prestação de cuidados de ER 

e do programa de RR com regularidade, sendo prestado um serviço de qualidade junto das 

pessoas com DPOC, tendo alcançado todas as pessoas que foram inseridas no projeto, 

verificando-se os resultados esperados, assim como a autoeficácia em cada uma realizar o seu 

plano de reabilitação perante supervisão presencial e não presencial (videochamadas).  
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2-ANÁLISE DE ENVOLVIMENTO 

 

       Neste capítulo será abordada a estrutura e funcionamento do serviço em que decorreu o 

Estágio Final e a aplicação do projeto de intervenção, sendo caraterizado o contexto institucio-

nal, a missão, enquadramento populacional e breve descrição das atividades, projetos e progra-

mas realizados. 

      Pelo Despacho nº10143/2009 é homologado o regulamento de estruturação e desempenho 

das UCC, com atividade orgânico-tecnológica interdependente ao Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) e respetivas unidades funcionais. O mesmo despacho destaca que a UCC tem a 

principal missão de melhoria do estado de saúde da população da área geográfica de 

abrangência, com o intuito da obtenção de ganhos em saúde. 

       A UCC em que decorreu o estágio é um serviço com uma recente criação, datada de Junho 

de 2017 e garante a continuidade dos cuidados realizados por uma equipa multidisciplinar a 

todo um concelho articulando-se com diversas unidades funcionais do ACES Alentejo Central 

e com outras entidades na comunidade.  De acordo com o Despacho n.º 10143/2009 às UCC 

compete: 

prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de âmbito domiciliário e comu-
nitário, às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de maior risco ou 
dependência física e funcional, actuando na educação para a saúde, na integração em 
redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção. 
(p.15438) 

 

       A UCC tem como missão a prestação de cuidados de saúde, apoio social e psicológico, 

oferecendo um acompanhamento personalizado à pessoa, famílias e grupos populacionais, 

com serviços de qualidade técnica e científica, promovendo a equidade e acessibilidade dos 

mesmos serviços, garantido ganhos em saúde e promovendo uma melhoria continua.   

      No que respeita aos princípios orientadores, esta Unidade centra-se nos direitos essenciais 

da prestação dos cuidados de saúde, preserva a dignidade e integridade da pessoa, promove a 

humanização dos cuidados, desenvolve parcerias e boa relação entre outras entidades na co-
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munidade, estabelece articulação com outras unidades funcionais do ACES, promove a soli-

dariedade e o trabalho em equipa multidisciplinar e organiza os seus serviços indo ao encontro 

das necessidades da população. 

      A UCC apresenta um plano de ação anual indo ao encontro das prioridades estabelecidas 

pelo Plano Nacional de Saúde (PNS) e dos objetivos estratégicos delineados pelo ACES, 

dando resposta a indicadores contratualizados. É expectável que o plano de ação esteja elabo-

rado de modo a agilizar, coadjuvar e racionalizar os cuidados prestados pela equipa multidis-

ciplinar segundo os vários sectores de atuação. O plano de ação contempla o programa das 

atividades a desenvolver durante o ano ao nível individualizado ou de grupos populacionais, 

estando nele delineados os objetivos, os indicadores e as metas que são pretendidas de atingir. 

Está também inserido no referido plano o compromisso assistencial no qual é identificada a 

carteira de serviços, horários de funcionamento, metodologia de referenciação para os servi-

ços, de intersubstituição dos profissionais, de articulação entre unidades funcionais e entida-

des comunitárias e por último o sistema de avaliação de desempenho da qualidade dos cuida-

dos de saúde.  

      Em relação à caracterização física, a UCC está incluída no edifício do Centro de Saúde 

(CS), tendo uma área exclusiva e reunindo as conjunturas físicas para o seu funcionamento. 

O espaço físico integra gabinete de atendimento, gabinete de saúde oral, gabinete polivalente, 

gabinete de Psicologia e Serviço Social, gabinete de Assistente Técnico e gabinete de Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) e Saúde Escolar.  

     A população da área de influência da UCC é a população total do Concelho, num total de 

pessoas de 5718 inscritos no CS, sendo 2786 do sexo masculino e 2932 do sexo feminino.  
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Gráfico 1 – Pirâmide etária das pessoas residentes no Concelho 

Fonte: Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários 

 

      Segundo a pirâmide etária representada no Gráfico 1 podemos verificar que existem 1679 

idosos correspondendo a 29,4% da população. A população entre os 19-64 anos é de 3360 

(58,7%) e dos 0-18 anos é 679 (11,9%).  

 

       A UCC é constituída por uma equipa multidisciplinar em que integram três enfermeiras, 

sendo duas enfermeiras especialistas e uma enfermeira generalista. A coordenação da UCC é 

da responsabilidade da enfermeira especialista em saúde comunitária e na sua ausência assume 

essas funções a enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação (sendo a orientadora 

do meu estágio final). Integram também a UCC um técnico de serviço social, uma psicóloga, 

uma fisioterapeuta, uma assistente técnica e uma assistente operacional. De momento não 

existe nenhum médico com tempo afeto à UCC recorrendo-se a todos os médicos de medicina 

geral e familiar de cada pessoa acompanhada durante a intervenção da equipa. 
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Tabela 1 – Profissionais UCC 

Área Profissional Horas/semana 

Enfermeira 1 (EESC) 35 horas 

Enfermeira 2 (EEER) 35 horas 

Enfermeira 3 35 horas 

Assistente técnico 35 horas 

Técnico Serviço Social 3,5 horas 

Psicóloga 21 horas 

Fisioterapia 21 horas 

Assistente Operacional 35 horas 

 

       É dada resposta de enfermagem nos sete dias da semana, todos os dias do ano, sem exceção 

de feriados. Ao fim de semana e feriados existe uma escala rotativa, estando somente um 

enfermeiro ao serviço, permitindo o descanso dos restantes. O horário de funcionamento é das 

8h às 18h, com dois turnos (das 8h às 15h e das 11h às 18h). Nos dias feriados e fins-de-semana 

o horário dá cobertura ao período entre as 8h e as 15h.  

       A UCC estabelece articulação com várias parcerias, sendo eles, a Segurança Social, as 

IPSS’s, autarquias e diferentes associações, com o objetivo de desenvolver e adaptar estratégias 

de intervenção ao nível comunitário ou em contexto domiciliário.  

       De acordo com o plano de ação, a UCC realiza atividades com os objetivos de: atuar em 

programas de promoção da saúde e prevenção da doença na comunidade; intervir junto de 

pessoas/famílias e comunidades com maior vulnerabilidade e exclusão social por motivos de 

negligência, necessidades económicas e défice de capacidades; intervir em contexto de RNCCI 

prestando cuidados a pessoas dependentes e cuidadores informais, avaliando e dando resposta 

às suas necessidades.  

       Como referido anteriormente o plano de ação desta UCC tem uma carteira básica de 

serviços de acordo com as orientações do Conselho Clinico do ACES. A carteira de serviços da 

UCC está em consonância com as estratégias de intervenção do PNS e com o diagnóstico de 

saúde da comunidade. As duas principais áreas de intervenção da UCC são a intervenção 

comunitária, abrangendo programas de saúde e a ECCI. A intervenção comunitária, sendo a 

resposta a programas comunitários, delineados e implementados pela equipa multidisciplinar, 

tem por ponto de partida o diagnóstico de saúde da comunidade e das reais necessidades de 
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grupos populacionais. Esta área de tão grande importância e impacto na saúde/vida das pessoas 

encontra-se de momento limitada devia às restrições impostas pela situação pandémica estando 

assim temporariamente excluídas todas a atividades de grupo. 

 Fazem parte da carteira básica de serviços os seguintes programas e projetos: 

- Programa Nacional de Saúde Escolar:   

O Despacho n.º 8815/2015 aprova o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), sendo 

segundo a DGS uma referência do sistema nacional de saúde para a promoção de saúde, 

prevenção da doença, melhoria do bem-estar físico, mental e social e de qualidade no meio da 

comunidade educativa.   

 

- Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral das Crianças e Jovens 

São definidos e normalizados os procedimentos do Programa Nacional de Promoção da Saúde 

Oral das Crianças e Jovens (PNPSO) pela Circular Normativa nº 02/DSPPS/DCVAE de 9 de 

Janeiro de 2009 divulgada pela DGS sendo a população alvo os alunos que frequentam escolas 

públicas e IPSS. Também podem ser abrangidas e beneficiar deste programa mulheres grávidas 

e idosos usufruidores do complemento solidário.  

A coordenação deste programa está sobre a responsabilidade da Higienista Oral, sendo um 

profissional pertencente à Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) que faz 

parceria com a UCC. 

 

- Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável  

Integrado nos Programas de Saúde Prioritários, aprovado pelo Despacho 6401/2016 com a 

missão de cooperar com o plano para 2020, na diminuição dos fatores de risco relacionados 

com doenças não transmissíveis, em especial a obesidade infantil. O PNPAS incorpora 

a Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas, simultaneamente como 

programas na Prevenção e Controlo do Tabagismo, Promoção da Atividade Física, Diabetes, 

Doenças Respiratórias, Doenças Cérebro-cardiovasculares e Doenças Oncológicas.  

Segundo a DGS (2017) os principais objetivos deste programa são: 
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- Aumentar os conhecimentos sobre os consumos alimentares da população (sal, açucares e 

gorduras trans), seus determinantes e consequências; 

- Reduzir a disponibilidade de alimentos mais calóricos na comunidade escolar, laboral e 

espaços públicos; 

- Comunicar e habilitar as populações para a compra, confeção e armazenamento de alimentos 

saudáveis, em especial nas mais desfavorecidas; 

- Melhorar a qualificação a atuação dos diversos profissionais de modo influenciar 

conhecimentos, atitudes e comportamentos alimentares; 

- Identificar e promover atividades transversais que incitem o consumo de alimentos com 

qualidade nutricional, com articulação integrada de sectores públicos e privados. 

 

- Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física 

Este programa tem sido executado com as parcerias das unidades funcionais do ACES e da 

autarquia estando suspenso desde início de 2020. ´ 

São preconizadas pela DGS (2017) para o referido programa as metas de aumentar até à 

percentagem de 32% de adultos a regularidade de atividade física/desporto, aumentar para 70% 

em adolescentes a pratica atividade física em três ou mais vezes semanalmente e por ultimo 

aumentar até 25% a percentagem de adultos sedentários a prática de exercício. 

O mesmo programa demarca os objetivos: 

- Promover e sensibilizar a população para a literacia física e predisposição para prática de 

exercício regular, reduzindo as horas diárias de sedentarismo; 

- Promover a disseminação da avaliação, orientação e referenciação de exercício nos cuidados 

de saúde primários; 

- Incentivar ambientes impulsionadores de exercício no meio laboral, escolar, de lazer e nos 

serviços de saúde;  

- Promover vigilância epidemiológica e investigação, divulgando boas práticas na promoção do 

exercício físico. 
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- Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados 

Este programa tem sido desenvolvido pela equipa multidisciplinar da UCC em articulação com 

a USF e a USP e em parceria com a autarquia e IPSS. Foi através do Despacho n.º 3618-A/2016 

do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que é expresso como prioridade 

governamental o referido programa que visa em:  

contribuir para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidados da 
população, promovendo a cidadania em saúde, tornando as pessoas mais autónomas e 
responsáveis em relação à sua saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua 
comunidade; promover um amplo acesso de todos os interessados a informação 
qualificada sobre boas práticas em educação para saúde, literacia e autocuidados; 
desenvolver e demonstrar a utilidade de novos projetos e instrumentos em domínios 
selecionados desta temática, que acrescentem valor às boas práticas já existentes; 
assegurar a divulgação e utilização efetiva das boas práticas em educação para a saúde, 
literacia e autocuidados no âmbito do SNS e no conjunto da sociedade portuguesa (p. 
8860-(5)). 

 

       A Literacia em Saúde, segundo a DGS (2019) consiste no conhecimento, na motivação e 

nas competências dos indivíduos, possibilitando a compreensão da informação em saúde de 

modo a conceber juízos e tomadas de decisão conscientes relativamente aos cuidados de saúde, 

à promoção da saúde e prevenção de doenças, com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

durante o ciclo vital. Assim foram delineados segundo o Plano de Ação para a Literacia em 

Saúde 2019-2021 os objetivos estratégicos que possibilitem adotar estilos de vida saudáveis, 

capacitar a adequada utilização dos serviços de saúde, promover o bem-estar e promover o 

conhecimento e investigação.  

       Esta UCC de entre as atividades desenvolvidas para o cumprimento do programa participa 

ativamente em eventos sociais e comunitários com intuito de promover a saúde e prevenir a 

doença. Realça-se assim a participação ativa em eventos assinalando o Dia Mundial da Saúde, 

o Dia Mundial da Luta Contra a Obesidade, o Dia Mundial da Alimentação, o Dia Mundial da 

Atividade Física, o Dia da DPOC, o Dia do Cuidador, entre outras datas nacional e 

mundialmente comemorativas. Esta contribuição da UCC com os demais parceiros vai ao 

encontro do cerne do programa promovendo a literacia e capacitando a população na tomada 

de decisão sobre a saúde. 
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 - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, RNCCI – ECCI 

A RNCCI surge como resposta efetiva de cuidados de saúde e sociais a pessoas em situação de 

dependência, facilitando a autonomia, a capacitação das famílias, promovendo a 

funcionalidade, prevenindo, reduzindo e adiando as incapacidades e contribuindo com cuidados 

de saúde de natureza preventiva, curativa e paliativa para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas/famílias. É assim criada a RNCCI pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 que é fundamentada 

nos seguintes princípios: 

a) Prestação individualizada e humanizada de cuidados;  
b) Continuidade dos cuidados entre os diferentes serviços, sectores e níveis de 
diferenciação, mediante a articulação e coordenação em rede;  
c) Equidade no acesso e mobilidade entre os diferentes tipos de unidades e equipas da 
Rede;  
d) Proximidade da prestação dos cuidados, através da potenciação de serviços 
comunitários de proximidade;  
e) Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na prestação dos cuidados;  
f) Avaliação integral das necessidades da pessoa em situação de dependência e definição 
periódica de objectivos de funcionalidade e autonomia;  
g) Promoção, recuperação contínua ou manutenção da funcionalidade e da autonomia;  
h) Participação das pessoas em situação de dependência, e dos seus familiares ou 
representante legal, na elaboração do plano individual de intervenção e no 
encaminhamento para as unidades e equipas da Rede;  
i) Participação e co-responsabilização da família e dos cuidadores principais na 
prestação dos cuidados;  
j) Eficiência e qualidade na prestação dos cuidados (p.3858). 

 

     A ECCI, sendo uma tipologia da RNCCI presta cuidados em contexto domiciliário a pessoas 

em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de convalescença. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 101/2006, as ECCI são:  

Equipas multidisciplinares da responsabilidade dos Cuidados de Saúde Primários e das 
entidades de apoio social, para a prestação de serviços domiciliários decorrentes da 
avaliação integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio 
social (…) a pessoas (…) cuja situação não requer internamento mas que não podem 
deslocar-se de forma autónoma, fomentando a resposta integrada a situações de saúde e 
sociais da população e potencializar os recursos da comunidade, reforçando as 



 
 

 
set-21 | Página 32 

 

Capacitação da pessoa com DPOC e Intolerância ao esforço para melhoria nas AVDs e Qualidade de 

Vida, em contexto domiciliário 

 
capacidades e competências dos cuidadores, recorrendo a articulação dos diferentes 
profissionais da equipa e outros recursos do centro de saúde e comunidade (p.3862) 

 

     Esta equipa segue um máximo de 8 pessoas, tendo uma taxa de ocupação na ordem dos 90%. 

São prestados cuidados de enfermagem, enfermagem de reabilitação, fisioterapia e de apoio 

social e psicológico. O acompanhamento médico é realizado quando solicitado pelo enfermeiro 

sendo assim realizadas as visitas domiciliárias em conjunto. Cada pessoa seguida em ECCI tem 

atribuído um gestor de caso que é sempre um enfermeiro. É da função do gestor de caso a 

elaboração do Plano Individual de Intervenção centrado nas necessidades bio-psico-sociais da 

pessoa. Para tal é necessário a planificação de objetivos de carater multidisciplinar e envolvendo 

a pessoa/família nos cuidados (UMCCI, 2011).  

      Os registos relativos aos cuidados das pessoas são realizados na plataforma da Rede, 

GestCare e no SClinico. A ECCI tem recursos suficientes e adequados à prestação de cuidados 

no domicílio. Tem viatura automóvel atribuída para as deslocações, assim como material 

clinico, nomeadamente material de penso, material para administração de medicação injetável, 

oxímetro, estetoscópio, esfigmomanómetro e dispositivos de avaliação de glicemia capilar. O 

material para reabilitação (pesos, bastões, bola suíça, elásticos) estão limitados ao ginásio do 

centro de saúde sendo partilhado entre as unidades funcionais conforme a necessidade. 
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3.- ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE CUIDADOS  
 

      As doenças crónicas atingem em Portugal cerca de meio milhão de pessoas. Dentro desta 

população estão abrangidas também as doenças do foro respiratório, sendo recomendada a 

prestação de cuidados respiratórios domiciliários (CNCRD, 2010).  

       A DGS (2015) regulariza a prescrição dos cuidados respiratórios no domicílio com o 

objetivo de boas práticas em cuidados de saúde e da realização de técnicas de Reabilitação 

Respiratória (RR). A noção de reabilitação respiratória em contexto comunitário é de extrema 

e urgente importância e surge como resposta a pessoas com impossibilidade ou sem critérios 

para realizar RR em meio institucional (Pamplona & Morais, 2007).  

       Segundo os mesmos autores dever-se-ão realizar programas de RR controlados e 

periódicos, contemplando exercícios e ensinos a doentes respiratórios no domicílio. Estes 

programas deverão ser multidisciplinares, com enfermeiro de reabilitação, fisioterapeuta, 

médica, psicólogo, entre outros profissionais de saúde.  

       É constatável a boa relação custo-efetividade dos cuidados respiratórios domiciliários 

refletindo-se na diminuição do consumo de cuidados de saúde hospitalares. Os cuidados de RR 

em meio domiciliário produzem ganhos similares aos realizados em meio hospitalar em pessoas 

com doença respiratória controlada e diminuem as agudizações (Holland et al, 2013; Sullivan 

et al, 2012).  

      A comunidade é o meio em que existem uma diversa imensidão de pessoas com doenças 

crónicas. As doenças do foro respiratório são uma realidade que é constatável neste meio. 

Muitas pessoas carecem de cuidados de saúde, estando muitas vezes entregues a si próprias. 

Estas pessoas encontram-se nas variadas fases da sua doença. Alguns com diagnósticos recentes 

e sem complicações visíveis, outras com a doença mais avançada e com risco de exacerbação e 

agudização. O recurso aos serviços de saúde é por muitos negligenciado, ou por não terem 

conhecimento da sua doença e das implicações reais no seu quotidiano, ou em certos casos por 

uma excessiva utilização dos mesmos serviços. No contexto comunitário, a realidade dos 

doentes com DPOC foi por mim percecionada no âmbito do Estagio Final como uma emergente 

necessidade de acompanhamento pela parte dos EEER. Foi constatado que o grande problema 
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nestas pessoas está relacionado com a incorreta adesão ao regime terapêutico e 

consequentemente uma deficitária gestão da doença.  

       Torna-se assim um grande desafio para a ER em contexto comunitário dar resposta a estas 

lacunas. A promoção e manutenção de uma correta adesão e gestão do regime terapêutico é 

primordial sendo necessário elaborar estratégias que visem a sua manutenção de forma eficaz.  

      A adesão ao regime terapêutico é segundo Pamplona & Morais (2007) o comportamento da 

pessoa perante as recomendações dos profissionais de saúde, tendo a enfermagem um 

importante contributo para a sua manutenção. Para tal é necessário ir ao encontro destas pessoas 

e recorrer a uma avaliação especializada das suas necessidades, das suas competências e das 

suas expectativas. Para a elaboração deste projeto foi necessário ir ao encontro destas pessoas 

com DPOC e não esperar que elas vão ao encontro da enfermagem. O ponto de partida foi 

nosso, meu enquanto estudante da especialização em enfermagem de reabilitação e da EEER 

que supervisionou e deu o seu melhor contributo para levar este projeto a bom porto, visando o 

benefício para as pessoas.  

       Para que tal ocorre-se com sucesso foi necessário que o enfermeiro tivesse competências 

para saber trabalhar em comunidade e saber “entrar na casa das pessoas”. A comunicação 

terapêutica eficiente e boa capacidade de negociação foram pilares que fomentarem a adesão 

das pessoas à aplicação do projeto.  

       A noção percecionada pelas pessoas, em que verificam que a Enfermagem vai ao encontro 

das suas necessidades reais, através de uma primeira abordagem (via telefónica) demonstrando 

preocupação e fazendo prevalecer a sua presença nas suas casas de modo periódico, abriu portas 

à Enfermagem de Reabilitação, potenciando a motivação da pessoa e reconhecimento pela 

nossa profissão.  

       De acordo com Pamplona & Morais (2007) o acompanhamento via telefónica às pessoas 

em programa de RR na comunidade promove e contribui para a adesão ao regime terapêutico, 

contudo é constatável que é uma estratégia que não pode ser de atuação exclusiva, mas sim um 

complemento de apoio à reabilitação em fases que a pessoa já possui habilidades e 

conhecimentos para realizar os exercícios de RFR.  

       A relação custo-eficácia também é tida em consideração pela parte da equipa da UCC, 

existindo um custo baixo com os cuidados no domicílio refletidos em ganhos. Mohammadi et 

al. (2013) referem o mesmo, assegurando que o EEER pode introduzir um programa de RR em 
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casa da pessoa com DPOC, sendo um programa com eficácia, custo baixo, fácil acessibilidade 

e proporciona ganhos, sobretudo na tolerância à atividade, melhoria de autonomia no 

autocuidado e na qualidade de vida.  

       Assim a ER tem a incumbência de difundir ações com o propósito de prevenção e 

tratamento da DPOC, adaptando a sua intervenção a cada pessoa/família e às suas necessidades, 

para preservar a capacidade funcional, melhorar a qualidade de vida, re-integração social e 

dignidade (APER, 2010).  

      De acordo com Padilha (2013) a DPOC, enquanto doença crónica de carater progressivo, 

acarreta obstáculos em determinadas AVDs sendo necessária a manutenção da independência 

e da qualidade de vida com a aquisição de capacidades na pessoa, conduzindo a mudança de 

comportamentos, autodomínio e autogestão da doença.  

      Este é um papel importante das UCC e que a ER, neste serviço, tem assumido com grande 

esforço, existindo ganhos visíveis em indicadores contratualizados que refletem a diminuição 

de internamentos e reinternamentos desta população. 

 
 

3.1 – A Pessoa com DPOC 

       A DPOC é uma doença crónica, de evolução lenta, progressiva, que exerce impacto 

significativo na função respiratória, podendo conduzir a graves complicações e a períodos de 

agudização. Com grande implicância na atividade física, culmina na perda gradual de 

capacidade no desempenho das AVD e com grande implicação no nível de qualidade de vida 

(Farias & Martins, 2013). Padilha (2013) corrobora com as anteriores autoras referindo que, a 

DPOC devido à sua cronicidade e dano progressivo da função respiratória, gera graves 

limitações no desempenho de atividades ao nível laboral, doméstico e de lazer tendo 

consequências na qualidade de vida da pessoa, afetando não só o bem-estar físico, mas também 

psicológico e social.  

      Na pessoa com DPOC uma simples atividade como deambular, subir escadas, tomar banho, 

entre outras, exige um grande esforço, levando a que, derivado da dificuldade percecionada, a 

capacidade funcional venha a diminuir e por isso a torne menos motivada para a fazer 

(Pamplona & Morais, 2007). De entre toda a sintomatologia, que será abordada mais adiante, 

Cordeiro & Menoita (2012) referem que são a dispneia e a fadiga que estão relacionadas com a 
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diminuição da capacidade funcional. Perante um aumento desta sintomatologia, a pessoa sentirá 

uma maior dificuldade em realizar as suas atividades diárias.  

       Habitualmente a pessoa com DPOC modifica os hábitos de atividade física pela progressiva 

disfunção pulmonar e aumento de sintomas, ocorrendo uma tendência ao sedentarismo. Este 

facto é potenciador de perda progressiva de condição física e do início de um ciclo vicioso 

(ciclo/espiral da DPOC) em que a dispneia impossibilita a pessoa de realizar esforços maiores, 

levando à inatividade e consequentemente e com o passar do tempo, conduz há intolerância a 

esforços menores. Este facto incute ao aumento do grau de vulnerabilidade e compromete a 

funcionalidade, autonomia e bem-estar (Bueno et al, 2017).  

       Tendencialmente as pessoas com DPOC suprimem rapidamente atividades que não 

consideram essenciais do dia-a-dia, mantendo as atividades básicas e que não são de grande 

exigência física (Belfer & Reardon, 2009). 

       A diminuição da atividade física e a incapacidade de realização das AVD, contribui, 

segundo Sousa (2003) para inúmeras repercussões psicossociais, com destaque para a ansiedade 

e depressão e implicações negativas nas relações interpessoais. Além das anteriormente 

referidas, o autor também refere o isolamento físico e emocional da pessoa com DPOC o que 

conduz a bem-estar e qualidade de vida comprometidos.  

 

3.1.1 – Epidemiologia 

       A DPOC é, enquanto doença respiratória crónica, uma das maiores causas de morbilidade 

e mortalidade a nível mundial e segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera-

se que se torne em 2030 a terceira causa de morte no mundo com um aumento de 30% da 

mortalidade em comparação com a atualidade (Cardoso et al 2013). Tem um grande impacto a 

nível mundial sendo que a sua prevalência está compreendida na ordem dos 63,6 milhões de 

pessoas. Ao nível europeu, assume um peso de 11,3 milhões de pessoas das quais 3 milhões 

resultam em mortes por ano (ONDR, 2009).  

       Em Portugal a prevalência da DPOC é de 14,2% para as pessoas com idade igual ou 

superior a 40 anos. No que consta aos internamentos hospitalares, Portugal tem ainda uma taxa 

reduzida em comparação aos restantes países da Europa, existindo uma diminuição de 14,7% 

em 10 anos sendo internados no ano de 2016 cerca de 7864 pessoas. Face a isto, associa-se a 
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este decréscimo de internamentos, uma considerável taxa de controlo da DPOC em 

ambulatório.  

       Em relação ao género, à maior predominância nos homens, com 66% dos internamentos 

comparativamente às mulheres. Em termos geográficos, é na Região Norte que há uma maior 

taxa de internamentos (0,98/100.000 habitantes) e no Alentejo (0,34/100.000) a região com 

menores. No que concerne à taxa de mortalidade em Portugal, observou-se uma redução nos 

idosos com um decréscimo de 8.8% em 2016 (100/1000.000) e nas restantes faixas etárias 

verifica-se uma baixa mortalidade (1.3/100.000 habitantes) (ONDR, 2018).  

       No entanto, a DPOC em Portugal está sub-diagnosticada, sendo uma doença respiratória 

que se encontra em crescimento, havendo necessidade de conhecimento da doença pela parte 

dos profissionais de saúde e de realização de espirometria para correto diagnóstico (DGS, 2013) 

 

3.1.2 – Fisiopatologia 

      A DPOC tem a agravante, enquanto doença crónica, de com o decorrer dos anos danificar 

os pulmões. Esta doença tem uma componente pulmonar e extrapulmonar. Está inteiramente 

interligada a estilos de vida e fatores comportamentais, sendo uma doença que pode ser 

prevenida, existindo benefícios no diagnostico precoce assim como em os profissionais de 

saúde estarem mais atentos à sua sintomatologia não ignorando a sua importância, sendo um 

fator que poderá impedir o seu progresso e exacerbações (Araújo & Drummond, 2016).  

     A inalação de substâncias e partículas nocivas gera alterações anatomopatológicas ao nível 

das vias respiratórias, da musculatura e parênquima pulmonar. Gera-se uma resposta 

inflamatória crónica nas vias respiratórias que é acompanhada de hiperplasia das glândulas 

mucoides que proporcionam que ao nível das pequenas vias respiratórias ocorra fibrose e 

consequente obstrução. Ao nível parenquimatoso, no pulmão, é constatável a presença de 

enfisema, resultante de destruição de estruturas distais no bronquíolo terminal (Bugalho, 2016). 

Na rede vascular pulmonar surge vasoconstrição crónica secundária derivada da hiperplasia da 

túnica intima e músculo liso, sendo este fenómeno contributivo de hipoxia (Bugalho, 2016).  

       Estas alterações influenciam a ventilação, verificando-se uma diminuição da sua 

capacidade em as vias aéreas permanecerem abertas na expiração. O fluxo expiratório é 
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comprometido pelo encerramento, aumento de resistência e consequente aumento do tempo 

expiratório (Cordeiro & Menoita, 2012).  

       Segundo GOLD (2019) a progressão obstrutiva das vias respiratórias mais pequenas na 

expiração conduz à hiperinsuflação pulmonar, reduzindo a capacidade inspiratória que gera 

aumento da capacidade funcional residual, nomeadamente na realização de atividades físicas 

(hiperinsuflação dinâmica), conduzindo a maiores episódios de dispneia e por consequência à 

intolerância ao esforço.  

       Assim, verifica-se que ao nível da contractilidade muscular respiratória ocorre uma 

diminuição da sua capacidade mecânica. A excursão do diafragma fica comprometida, sendo 

observável a retificação das duas hemicúpulas, que trabalham com aumento da carga mecânica 

por alterações estruturais do tórax e da limitação do fluxo aéreo (Cordeiro & Menoita, 2012).  

       A única doença genética que está associada à DPOC é o défice de alfa1-antitripsina (AAT), 

sendo esta enzima (sintetizada no fígado e que se encontra no pulmão) a responsável pela perda 

da elasticidade das fibras pulmonares. O défice de AAT torna assim o pulmão mais suscetível 

à elastase (Monahan et al, 2007). A elastase atua perante a elastina das paredes dos alvéolos 

pulmonares alterando a sua estrutura (Cordeiro & Menoita, 2012).  

       No que respeita a uma componente extrapulmonar, a DPOC tem influência no quadro 

clinico e nas repercussões do estado de saúde da pessoa, ocorrendo manifestações sistémicas 

principalmente do foro cardiovascular, músculo-esquelético, metabólico e psicológico. 

Associada à DPOC estão várias co morbilidades nomeadamente a síndrome de apneia 

obstrutiva do sono (SAOS), obesidade, disfunção músculo-esquelética, osteoporose, perda de 

peso, ansiedade, neoplasia do pulmão e cardiopatia isquémica (Cordeiro & Menoita, 2012).   

 

3.1.3 – Sinais e Sintomas 

        O sintoma mais comum na pessoa com DPOC é a dispneia, que vai progredindo 

gradualmente ao longo do tempo. A pessoa com DPOC geralmente relata, numa fase inicial, ter 

dispneia somente após a execução de uma atividade intensa e que exigiu grande esforço ou, 

numa fase mais progressiva da doença, refere num período de agudização (Cordeiro e Menoita, 

2012). É preconizada e recomendada para avaliação da dispneia o uso de uma escala, a 
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“Modified British medical Research Council (mMRC)” que tem como objetivo avaliar a 

limitação que a dispneia traduz na realização das AVDs. Esta referida escala apresenta 5 pontos, 

nos quais se avaliam os 5 graus de dispneia (0-4) (GOLD, 2011).  

       A tosse é outro sintoma, que pode evoluir para uma tosse crónica, derivada do tabagismo 

e exposição a ambientes poluídos. A tosse é muitas vezes desvalorizada, no entanto pode 

preceder o desenvolvimento da limitação do fluxo expiratório, podendo ser seca ou produtiva, 

caraterística de agudizações ou de estádios mais avançados da doença (Laizo, 2009). 

       A expetoração purulenta, resultante de aumento de mediadores inflamatórios é outro 

sintoma que pode ser mais recorrente numa fase mais avançada e nas exacerbações. No entanto 

é de realçar que nem todas as pessoas com DPOC têm hipersecreções brônquicas (Cordeiro & 

Menoita (2012).  

       A pieira também se enquadra neste quadro de DPOC, no entanto é considerado um sintoma 

inespecifico, que pode ser presenciado em breves momentos do dia, não se verificando que ao 

nível da auscultação pulmonar ocorram alterações (GOLD, 2011).  

      É observável esta sintomatologia principalmente na pessoa a partir dos 50 anos de idade. 

No entanto as alterações na capacitação para a realização das AVD são mais constatadas entre 

os 60-70 anos de idade, quando surge a dispneia de esforço, a intolerância à atividade e a 

diminuição inconsciente de atividade culminando na inatividade gerada pela dificuldade em 

realizar as mais básicas tarefas (Monahan et al, 2007).  

 

3.1.4 – Fatores de Risco 

      O uso de tabaco é sem dúvida um dos principais fatores de risco da DPOC. Até mesmo a 

exposição passiva ao fumo do tabaco torna a pessoa com risco acrescido de vir a desenvolver a 

doença. Quanto mais anos a pessoa for fumadora, maior o grau de risco de vir a ter DPOC, quer 

seja no uso de cigarros, cachimbo, até mesmo no consumo de estupefacientes fumados e 

também sendo fumador passivo (GOLD, 2019).  

      A poluição do ambiente é outro fator contributivo para a DPOC. Quer seja de poluição 

exterior, a chamada poluição atmosférica, que é caraterística das grandes cidades, assim como 

a poluição em ambientes fechados, sendo elas as casas, estabelecimentos ou locais de trabalho 

(GOLD, 2019).  
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       É um facto que viver em grandes centros urbanos possibilita um maior risco de desenvolver 

a doença, comparativamente a que vive em meios rurais (Cordeiro e Menoita, 2012). No entanto 

nestes meios poderá surgir também um risco efetivo dado ser mais usual o uso de lareiras e 

fumeiros (braseiras) resultantes da combustão de biomassa (GOLD, 2019). Almeida e Ávila 

(2003) referem que as casas mal ventiladas também são um potencial fator de risco, mais 

quando no seu interior se utilizam fogões alimentados por óleos combustíveis e sistemas de 

aquecimento com pouco arejamento.  

       Também é de salientar que o impacto negativo dos incêndios florestais são um fator de 

risco, tendo uma pesada contribuição para o surgimento de doenças respiratórias estando a 

DPOC incorporada nesse quadro. Por isso, a Fundação Portuguesa do Pulmão (2018) alerta 

para este fenómeno que tem surgido inúmeras vezes no nosso pais e dos riscos que traz para a 

saúde pública, sendo a inalação de grandes quantidades de fumo o responsável por um processo 

inflamatório ao nível de toda a via aérea (faringe, laringe, traqueia e brônquios), de infeções no 

pulmão, descompensação e exacerbação de doenças respiratórias já existentes (DPOC, asma, 

atelectasias e insuficiência respiratória).  

       Como referido anteriormente, em termos fisiopatológicos, o défice de AAT é por si também 

outro fator de risco, sendo uma alteração genética que está presente em 1% das pessoas com 

DPOC (Cordeiro e Menoita, 2012). 

       A idade e o género também são considerados como fatores de risco. A idade influência 

bastante a presença de DPOC dado que, com o envelhecimento surgem mais doenças crónicas 

e pelo facto de esta doença se desenvolver lentamente, é observável que grande parte das 

pessoas só apresentam sintomatologia mais tardiamente, pelo menos aos 40 anos e em muitos 

casos aos 60-70 anos de idade (ONDR, 2018). Quanto ao género, o número de internamentos 

por DPOC tem sido em maior número em pessoas do género masculino, mas é no género 

feminino que existe maior suscetibilidade aos efeitos da inalação de fumos, nomeadamente do 

tabaco (PNDR, 2017).  

       O histórico de doenças respiratórias também é contributivo de aumento de risco de DPOC. 

Doenças como asma, bronquite crónica são potenciadoras de DPOC, principalmente se a pessoa 

for fumadora. Na asma, o risco está relacionado com a hiper-reactividade brônquica não 

específica, ao passo que na bronquite crónica está relacionada ao consumo de tabaco, há 

hipersecreção brônquica e há diminuição do volume expiratório forçado em 1 segundo (FEV1). 
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Também a cronicidade de infeções respiratórias tem um papel importante nas situações de 

exacerbação de DPOC (Cordeiro & Menoita, 2012). 

       A infeção por HIV exacerba o desenvolvimento de enfisema pulmonar, relacionado com o 

tabagismo e a tuberculose pulmonar também é uma doença que potencia o risco de DPOC 

(Cordeiro & Menoita, 2012).  

 

3.1.5 – Diagnóstico 

       Para a realização do diagnóstico de DPOC, como de qualquer outra patologia do foro 

respiratório, deve ser considerado o percurso de todo o processo patológico com base em 

registos clínicos. É fundamental conhecer o histórico clinico da pessoa, assim como 

informações de intercorrências, sintomatologia, terapêutica, situação familiar e psicossocial 

(DesJardins, Burton & Timothy, 2015). A dispneia progressiva, tosse persistente e expetoração 

são sintomas que fazem parte da avaliação e que facultam o diagnóstico de DPOC. A exposição 

a fatores de risco, nomeadamente o tabaco são informações que são preditivas de diagnóstico 

de DPOC (GOLD, 2018). No entanto, é através dos valores espirométricos que se estabelece o 

diagnóstico definitivo. 

       O diagnóstico de DPOC deve ser realizado a pessoas com idade superior aos 40 anos de 

idade, com sintomatologia presente, historial de exposição aos fatores de risco e de doenças 

respiratórias, sendo confirmado através da realização de espirometria que permite avaliar a 

limitação do fluxo aéreo às pessoas que são suspeitas de ter a doença. Assim são tidos por base 

os critérios espirométricos, através do FEV1 em relação com a capacidade vital forçada (FVC) 

após administração de um broncodilatador. Esta relação permite constatar a presença de 

obstrução persistente do fluxo aéreo (Araújo & Drummond, 2016).  

       Segundo a DGS (2019) é crucial detetar a DPOC o mais atempadamente possível, através 

do diagnóstico precoce, possibilitando um tratamento eficaz no controlo e melhoria da 

sintomatologia, atraso na progressão da doença e no declínio da função pulmonar.   

       A utilização de RX torácica, numa fase inicial de DPOC, pode não ter um grande contributo 

para um correto diagnóstico, no entanto é um meio complementar de diagnóstico que possibilita 

detetar complicações pulmonares associadas à doença. No caso de pneumonias e tuberculose, 
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o RX permitirá avaliar e fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças associadas às 

complicações da DPOC (Laizo, 2009).  

 

3.1.6 – Classificação da Gravidade 

       A espirometria, com base na FEV após administração de broncodilatador, permite 

classificar o grau de gravidade da DPOC, podendo assim avaliar o estado de saúde da pessoa, 

prescrever o tratamento correto, o risco de exacerbações e o seu prognóstico (Cordeiro e 

Menoita, 2012). 

Segundo a GOLD (2011), a DPOC é classificada em 4 estadios: 

- Estadio I (GOLD 1)- Ligeira: Caracterizado pela presença de tosse e expetoração; sente 

alguma falta de ar aquando alguma atividade ou caminha mais rápido; muitas vezes ainda 

desconhece que tem DPOC; FEV1≥80% do previsto. 

- Estadio II (GOLD 2 ) – Moderada: Caracterizado pelo fato da pessoa apresentar mais tosse 

e expetoração; sente falta de ar quando executa uma atividade de maior esforço ou caminha 

mais rápido; é normal que a pessoa nesta fase procure ajuda do médico; 50% ≤ FEV1 < 80% 

do previsto; 

- Estadio III (GOLD 3) – Grave: Caracterizado pelo agravamento dos sintomas; a pessoa tosse 

frequentemente e com expetoração; apresenta grande dificuldade em respirar mesmo nas 

atividades que não requerem muito esforço; 30%≤ FEV1 < 50% do previsto. 

- Estadio IV (GOLD IV) – Muito Grave: Caracterizado por a qualidade de vida da pessoa 

estar muito afetada e o agravamento dos sintomas pode colocar a pessoa em risco de vida; FEV1 

< 30% do previsto. 

 

3.1.7 – Avaliação da Gravidade 

      A DPOC apresenta efeitos sistémicos e está associada a múltiplas co morbilidades, como 

as doenças cardiovasculares, neuromusculares, SAOS, osteoporose, ansiedade e depressão, 

neoplasia do pulmão e síndrome metabólico. Estas doenças são contributivas de agravamento 

da DPOC e por isso deverão ser avaliadas, tratadas segundo as recomendações (DGS, 2019).  
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      É importante fazer a avaliação da gravidade da DPOC, tendo esta avaliação como principais 

objetivos determinar o impacto da doença na vida da pessoa, determinar o risco de 

exacerbações, hospitalizações e mortalidade com o fim de orientar o regime terapêutico 

(Gruffydd-Jones, 2012). De acordo com as diretrizes da GOLD (2011) devem ser considerados 

os seguintes aspetos na avaliação da gravidade da DPOC: avaliação de sintomas, avaliação da 

gravidade de limitação do fluxo aéreo pela espirometria, avaliação das exacerbações frequentes 

e por último, a avaliação das co morbilidades presentes (Cordeiro & Menoita, 2012).  

      Em relação à avaliação da sintomatologia da pessoa com DPOC, existem variados 

questionários e escalas que permitem a sua avaliação. No entanto, dado ser a dispneia o sintoma 

mais frequente, é recomendado a aplicação da escala “Modified British Medical Research 

Council (mMRC)” e/ou a escala de avaliação da DPOC (COPD Assessment Test-CAT) 

possibilitando através dos seus resultados avaliar a limitação que a dispneia exerce nas AVDs 

da pessoa com DPOC (Cordeiro & Menoita, 2012).  

     A DGS (2019) corrobora com os anteriores autores e refere que “a dispneia deve ser 

avaliada através da escala do Medical Research Council modificada (mMRC) em que a 

pontuação ≥ 2 é considerada elevada” (p.3).  

 

Tabela 2 – Escala mMRC  
Escala de Dispneia mMRC 

Grau 0 Sem problemas de falta de ar exceto em caso de exercício intenso 

“Só sinto falta de ar em caso de exercício físico intenso” 

Grau 1 Falta de fôlego em caso de pressa ou ao percorrer um piso ligeiramente inclinado 

“Fico com falta de ar ao apressar-me ou a percorrer um piso ligeiramente inclinado” 

Grau 2 Andar mais devagar que as restantes pessoas devido a falta de fôlego, ou necessidade de 
parar para respirar quando anda no seu passo normal. 

“Eu ando mais devagar que as restantes pessoas devido à falta de ar, outenho de parar para 
respirar quando ando no meu passo normal” 

Grau 3 Paragens para respirar de 100 em 100 metros ou após andar alguns minutos seguidos. 

“Eu paro para respirar depois de andar 100 metros ou passados minutos” 

Grau 4 Demasiado canasado/a ou sem fôlegopara sair de casa, vestir ou despir. 

“Estou sem fôlego para  sair de casa.” 

Fonte: DGS (2019) Norma 005/2019 de 26 de Agosto 
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      Em relação ao teste de Avaliação da DPOC (CAT), este instrumento avalia também o 

impacto na vida da pessoa com DPOC e está disponível em várias línguas podendo assim ser 

utilizado em todo o mundo. O referido teste é composto por 8 itens tendo uma ponderação de 0 

a 5 valores (0 a melhor e 5 a pior) permitindo obter um score de 0 a 40 (Cordeiro & Menoita, 

2012; Gruffydd-Jones, 2012).  

     Posto isto, segundo GOLD (2011) torna-se imperativo uma abordagem integrada da 

avaliação da gravidade, sendo esquematizada esta abordagem do seguinte modo: 

1.º Passo – Avaliação de sintomatologia (mMRC / CAT) 

- mMRC < 2 / CAT < 10 – menos sintomas 

- mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10 – mais sintomas 

2.º Passo – Avaliação de risco de exacerbações (parâmetros espirométricos / histórico de 

exacerbações do ultimo ano) 

- Estadio 1 e 2 / 0 a 1 exacerbação – Baixo risco 

- Estadio 3 e 4 / 2 ou mais exacerbações – Alto Risco 

      Associando os resultados das duas escalas, quando estamos perante uma pontuação da 

Escala mMRC > 2 e uma pontuação do teste CAT > 10, então é indicativo de alta impacto dos 

sintomas na pessoa com DPOC (Gruffydd-Jones, 2012).  

      A avaliação da gravidade da limitação do fluxo aéreo, ou seja, da obstrução brônquica, tem 

por base o resultado da espirometria após broncodilatação, quando a relação FEV1/FVC < 70% 

(DGS, 2019).  

      O agravamento da sintomatologia, que é considerada normal para a pessoa com DPOC, é 

indicativo de risco de exacerbações assim como a frequência das mesmas, implicando 

alterações farmacológicas (GOLD, 2011). Segundo a DGS (2019) a gravidade e a frequência 

das exacerbações dever ser avaliada tendo em conta que:  

- Duas ou mais exacerbações no último ano são indicativo de elevado risco de futuras 

exacerbações; 

- Uma hospitalização derivada de exacerbação da DPOC no último ano também é visto como 

um risco em grau elevado.  
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      Outro método de avaliar o risco de exacerbação é com base nos parâmetros espirométricos. 

Este método classifica a DPOC quanto ao grau de gravidade em que os estádios 1 e 2, ou seja, 

grau ligeiro e moderado (GOLD 1 e GOLD 2) apresentam baixo risco e os estádios 3 e 4, sendo 

estes os graus grave e muito grave respetivamente, (GOLD 3 e GOLD 4) são indicativos de alto 

risco de exacerbações (Cordeiro & Menoita, 2012).  

 

Tabela 3 – Classificação GOLD 
GOLD 1 Ligeiro FEV1 ≥ 80% do valor previsto 

GOLD 2 Moderado FEV1 < 80% e 50% ≥ do valor previsto 

GOLD 3 Grave FEV1 < 50% e 30% ≥ do valor previsto 

GOLD 4 Muito Grave FEV1 < 30 % do previsto 

Fonte DGS 2019 – Norma clinica 005/2019 

 

 

      Além da classificação anteriormente exposta existe a classificação ABCD que associa a 

sintomatologia com a classificação GOLD (2011) e o risco de exacerbação: 

- Grupo A – baixo risco e sintomatologia reduzida 

                  - GOLD 1 ou GOLD 2 

                  - 0 - 1 exacerbação por ano e ausência de hospitalizações por exacerbação 

                  -  mMRC   0 – 1 ou CAT  < 10 

- Grupo B – baixo risco e sintomatologia considerável  

                 -  GOLD 1 ou GOLD 2 

                 -  0 - 1 exacerbação por ano e ausência de hospitalizações por exacerbação  

                - mMRC  ≥ 2 ou CAT  ≥ 10   

- Grupo C – alto risco e sintomatologia reduzida  

                  - GOLD 3 ou GOLD 4 

                  -  ≥ 2 exacerbações por ano ou ≥ 1 hospitalização por exacerbação  

                  -  mMRC  0 – 1 ou  CAT < 10  ; 
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- Grupo D – alto risco e sintomatologia considerável 

                 -  GOLD 3 ou GOLD 4,  

                 -  ≥ 2 exacerbações por ano ou ≥ 1 hospitalização por exacerbação,  

                 -  mMRC  ≥ 2 ou CAT  ≥ 10  . 

 

3.1.8 – Tratamento 

      O tratamento na DPOC deve ser instituído precocemente permitindo um atraso na 

degradação da função pulmonar e melhoria da qualidade de vida. A instituição de terapêutica 

tem como objetivos aliviar a sintomatologia, prevenir exacerbações, agudizações e 

complicações, retardar a progressão da doença, melhorar a tolerância ao esforço e manter a 

função pulmonar. Na DPOC estável a terapêutica atua no controlo da contração do músculo 

liso dos brônquios, na inflamação das vias aéreas, no controlo do edema e da congestão e na 

redução de secreções (Almeida & Ávila, 2003).  

      O tratamento farmacológico deve englobar o uso de broncodilatadores, corticoides (anti-

inflamatórios) e imunoterapia. Em caso de infeção respiratória deverá ser introduzida 

antibioterapia (DGS, 2019; Cordeiro & Menoita, 2012; GOLD, 2011). 

      De acordo com as recomendações da DGS (2019), segundo a norma 005/2019 de 26 de 

Agosto de 2019 o tratamento farmacológico da DPOC no adulto sintomático deve ser de acordo 

com os grupos de gravidade:  

      Grupo A :   broncodilatadores inalados de curta duração de ação (agonistas adrenérgicos ß2 

ou anticolinérgicos). 

      Grupo B : broncodilatadores de longa duração de ação (agonistas adrenérgicos ß2 ou 

anticolinérgicos ). 

      Grupo C : broncodilatadores de longa duração de ação (agonistas adrenérgicos ß2 ou  

anticolinérgicos com associação de corticosteroides inalados ) 

     Grupo D : broncodilatadores de longa duração de ação (agonistas adrenérgicos ß2 e/ou 

anticolinérgicos com associação de corticosteroides inalados).  
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      No caso de exacerbações deverá ser utilizado uma dose mais elevado de agonistas 

adrenérgicos ß2 e/ou anticolinérgicos em câmara expansora, anti-inflamatório não esteroide 

(AINES) e oxigenoterapia (DGS, 2019).  

      Em relação à imunoterapia, o carater preventivo desta abordagem farmacológica tem como 

intuito a prevenção da principal exacerbação da DPOC que é a infeção respiratória. Recomenda-

se a vacinação contra a gripe e antipneumocócica (DGS, 2019). Atualmente em contexto de 

pandemia por infeção SARS-CoV-2 as pessoas com DPOC também deverão ser vacinadas 

contra a COVID-19, estando contempladas na fase 1 com idades compreendidas entre os 50 e 

79 anos (DGS, 2021). 

 

      Nas terapêuticas não farmacológicas as mais recomendadas são:  

- Reabilitação Respiratória – conduz à melhoria do padrão ventilatório, promove a limpeza de 

secreções brônquicas, melhora a expansão torácica e fortalece os músculos respiratórios através 

de técnicas de RFR, melhora a sintomatologia, promove a capacitação na realização das AVDs, 

na autogestão da doença e melhora a qualidade de vida (GOLD, 2018).  

- Cirurgia – intervenção para pessoas com DPOC muito grave (estadio IV) sendo a mais usual 

o transplante pulmonar e a bulectomia (GOLD, 2018) 

- Ventilação não invasiva – em pessoas com hipercapnia severa, com histórico de internamentos 

por exacerbações e insuficiência respiratória aguda, com os objetivos de alívio de sintomas e 

melhoria das trocas gasosas e diminuição da mortalidade (GOLD, 2018) 

 

 

3.2 – Reabilitação Da Pessoa com DPOC: Focos e Diagnósticos de Enfermagem de 

Reabilitação 

 

      A RR é um processo global, dinâmico e multidisciplinar, direcionada a pessoas com doença 

respiratória crónica, com sintomatologia e comprometimento das AVD. É um processo 

holístico e personalizado, visando metas e estratégias para diminuição de sintomas, melhoria 

da funcionalidade, autonomia e promoção da participação social (DGS, 2009; Hoeman,2011).    
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     A RR contribui para o tratamento e prevenção de desordens respiratórias, como a obstrução 

do fluxo aéreo, acumulação de secreções, dispneia, comprometimento da ventilação e melhoria 

da tolerância à atividade (Cordeiro & Menoita, 2012).  

      A RR consiste numa abordagem não farmacológica com ganhos visíveis e deve ser realizada 

a pessoas com doenças respiratórias, nomeadamente com DPOC, implicando diminuição de 

reinternamentos (GOLD, 2018). 

      Rochester et al (2015) identificam vários benefícios da RR sendo eles: a diminuição do 

número de internamentos hospitalares; diminuição de consultas não programadas; melhoria na 

capacidade física; diminuição de dispneia; melhoria de força muscular ao nível dos membros 

superiores e inferiores; melhoria na qualidade de vida; aumento da capacidade funcional no 

desempenho das AVD; melhoria do bem-estar emocional; promoção do conhecimento e da 

autoeficácia e melhoria na auto-gestão do processo saúde/doença.  

      Ries et al (2008) referem que o êxito da RR está assente em três pontos chaves:  

- a multidisciplinaridade, com o contributo de varias áreas especializadas da saúde para uma 

resposta a todas as dinâmicas e problemáticas da pessoa; 

- a individualização terapêutica, através de avaliações personalizadas; 

- a abordagem psicossocial, sendo de relevante importância a avaliação de problemas deste foro 

e não somente a avaliação de incapacidades físicas. 

      Almeida, Aguiar & Martins (2010) corroboram com os anteriores autores na medida em 

que mencionam que todo o programa de RR deve ter em consideração a individualidade da 

pessoa, devendo a sua elaboração e prescrição ter em conta diversos fatores. Fatores tais como 

a fase da doença, outras co morbilidades/doenças associadas e histórico de agudizações e 

exacerbações são de extrema importância de se conhecerem para a realização de um programa 

de RR personalizado com segurança e benefícios para a pessoa. O ambiente onde se realiza o 

programa também é necessário ter em conta, existindo a necessidade de elaborar o programa 

com especificidades adequadas ao local, quer seja ao internamento, ao ambulatório ou ao 

domicílio. Outro fator que é relevante consiste no diagnóstico da situação, estando dependente 

de uma avaliação especializada, em que se obtêm dados indicativos do nível de incapacidade e 

défices. No caso de um programa de RR em contexto domiciliário deverá ser avaliada também 

a situação socio-familiar e condições da habitação.  
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      A RR envolve varias áreas de conhecimento, integrando na sua abordagem multidisciplinar 

as componentes do treino do exercício, reeducação funcional respiratória (RFR), educação, 

apoio nutricional e psicossocial (OE, 2018).  

      Sendo a RFR a componente principal da RR, é segundo Olazabal (2003) “uma terapia que 

utiliza fundamentalmente o movimento na sua intervenção. (…) A RFR actua principalmente 

sobre fenómenos mecânicos da respiração, ou seja, sobre a ventilação externa e, através desta, 

tenta melhorar a ventilação alveolar.” (p.1807) 

      A RFR tem como objetivos corrigir anomalias músculo-esqueléticas, reduzir a tensão 

muscular e psíquica, diminuir da sobrecarga muscular, promover a permeabilidade das vias 

aéreas, prevenir e corrigir defeitos ventilatórios e defeitos posturais e reeducar a pessoa ao 

esforço (Cordeiro & Menoita, 2012).  

      A RFR consiste num conjunto de técnicas que podem ser realizadas em diversas situações 

e com pessoas de qualquer idade e permite o fortalecimento muscular, o aumento da resistência 

e melhoria de capacidade ao exercício (OE, 2018). No plano de RFR devem ser abrangidas 

técnicas de descanso e relaxamento, de controlo e consciencialização respiratória, relaxamento 

dos músculos acessórios, respiração diafragmática e expansão torácica, de drenagem de 

secreções e limpeza de vias aéreas. Deve estar associado um programa de treino com exercícios 

aeróbicos e de força, permitindo o envolvimento dos músculos respiratórios e dos membros 

superiores e inferiores (Cordeiro & Menoita, 2012). O treino de exercícios é bastante benéfico, 

tendo um contributo na promoção de capacidades funcionais, diminuição da intolerância ao 

esforço e dispneia, tendo resultados na diminuição da ansiedade e promoção de bem-estar físico 

e psicossocial e na qualidade de vida (DGS, 2009). 

       São indicadas geralmente para pessoas com alterações da caixa torácica, doenças 

neuromusculares com efeitos na dinâmica do tórax, doenças da pleura, broncopulmonares e 

cardíacas, em geriatria e em situações do foro cirúrgico (Cordeiro & Menoita, 2012). Contudo, 

mesmo sendo uma terapia com elevado grau de segurança, existem algumas situações em que 

as técnicas de RFR se encontram sem indicação para serem realizadas, nomeadamente em casos 

de hemorragia digestiva, hemoptises, edema agudo do pulmão, febre, embolia pulmonar, cancro 

do pulmão e da pleura, tuberculose pulmonar ativa, estado de choque e síndrome de dificuldade 

respiratória do adulto (Cordeiro & Menoita, 2018).  
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      Seguidamente serão expostos os focos e diagnósticos que contemplam os programas de 

RFR em consonância com os enunciados pelo Padrão Documental de Cuidados de Enfermagem 

da Especialidade de ER (2015): 

 

3.2.1 – Ventilação comprometida / ventilação ineficaz 
      A definição de ventilação segundo a CIPE (versão 2019) é o processo do sistema 

respiratório que permite deslocar o ar para dentro e para fora dos pulmões com determinada 

frequência e ritmo respiratórios e com profundidade inspiratória e força expiratória.  

 

      Para que ocorra uma ventilação eficaz é necessário um correto desempenho da musculatura 

respiratória assim como das propriedades elásticas pulmonares, para que se obtenha uma 

atividade cíclica que envolve a fase inspiratória e a fase expiratória (Gosselink, 2006;  Holland 

et al., 2013; OE, 2018; Presto & Damázio, 2009; Spruit et al., 2013).  

      A redução da ventilação pode ser derivada de atelectasias, alterações da caixa torácica, 

consolidações, alterações pleurais e de patologias restritivas e obstrutivas comprometendo o 

processo ventilatório (OE, 2018).  

 

      As técnicas de RFR conduzem a melhoria do processo ventilatório derivado da melhoria da 

ventilação alveolar, melhorando assim a capacidade pulmonar, reduzindo a hipoventilação, 

melhorando a compliance pulmonar e desenvolvendo o desempenho da musculatura 

respiratória, potenciando a sobrecarga de esforço da pessoa no trabalho respiratório. Por isso 

estas técnicas desempenham um papel importante na expansibilidade pulmonar e no aumento 

da capacidade de volume pulmonar (OE, 2018; Spruit et al., 2013).  

 

      De acordo com o Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação podemos definir o foco de ER - Ventilação assim como os 

enunciados de diagnóstico e de ações apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Foco/Diagnostico Enfermagem - Ventilação comprometida/ineficaz 

Foco Enunciados de Diagnóstico e 
Resultados esperados 

Enunciados de ações de diagnóstico e de 
intervenções de enfermagem 

Ventilação Ventilação comprometida 

Ventilação ineficaz 

- Auscultar tórax 

- Executar técnicas de cinesiterapia respiratória: 

• Abertura costal global 
• Abertura global seletiva 
• Exercício de rotação escapulo umeral 

 

- Executar técnica de posicionamento 

• Posição de relaxamento e descanso 
• Correção postural 

- Executar técnicas respiratórias  

• Reeducação abdominodiafragmática 
• Reeducação costal 

 

 

3.2.2 – Limpeza da via aérea ineficaz 

      A acumulação de secreções ao nível da via aérea é conducente de complicações no sistema 

respiratório implicando a obstrução e maior trabalho respiratório, potenciando que haja 

deterioração das próprias vias, resultado da inflamação das mesmas e sendo um fator de risco 

para infeções (Strickland et al, 2013; Welsh, 2015).  

     O excesso de secreções acarreta oclusão parcial da via aérea que associada à fibrose das 

mesmas, como repercussão inflamatória e da perda de elasticidade e redução de calibre, é 

conducente à hiperinsuflação. Este fenómeno compromete a normal ventilação dos alvéolos e 

por sua vez a eficiente troca gasosa, gerando desequilíbrio gasométrico e resultando em hipoxia 

e hipercapnia, agravando o estado clinico da pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012; GOLD, 2018).  

      Com o intuito de prevenir a obstrução das vias aéreas deve-se promover a permeabilidade 

das mesmas, permitindo que a sua deterioração não se exacerbe, prevenindo quadros infeciosos 

e consequentemente a melhoria da função pulmonar (Swaminatah, 2011).  

      Os mecanismos de limpeza das vias aéreas permitem manter a sua permeabilidade, 

ajudando a que ocorra o desprendimento das secreções dos segmentos broncopulmonares mais 
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distais para os mais proximais, potenciando a sua expulsão. Estas técnicas de limpeza permitem 

reduzir o avanço da doença respiratória, otimizar os mecanismos de clearence mucociliar e 

facilitar a expetoração (Cordeiro & Menoita, 2012; Olazabal, 2003). 

 

    A O.E. (2015) ressalva com base nos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados 

em Enfermagem de Reabilitação e com objetivo de promoção da melhoria contínua da 

qualidade, enumera como referencial as ações e intervenções de ER para o diagnóstico – 

Limpeza das vias aérea ineficaz, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Foco/Diagnostico Enfermagem – Limpeza das vias aéreas ineficaz 
Foco Enunciados de Diagnóstico e 

Resultados esperados 
Enunciados de ações de diagnóstico e de 
intervenções de enfermagem 

Limpeza 
das vias 
aérea 

Limpeza das vias aéreas  ineficaz - Aspirar secreções 

- Executar técnicas de cinesiterapia respiratória: 

• Ciclo Ativo de Técnicas Respiratórias 
• Técnica de drenagem postural (clássica e 

modificada) 
• Técnica de vibração torácica 
• Técnica de percussão torácica 
• Técnica de compressão torácica 

- Executar técnica de posicionamento 

- Executar terapêutica inalatória através de 
inalador 

- Vigiar expetoração 

- Supervionar ventilação 

 

 

3.2.3 – Expetorar Ineficaz 

      A tosse consiste num mecanismo de limpeza de extrema importância. É por meio da tosse 

que partículas e substâncias indesejáveis podem ser libertadas das vias aéreas. É um ato reflexo 

de defesa de extrema importância para a vida. As secreções que são expelidas por meio da tosse, 

designando-se por expetoração, tem proveniência dos pulmões, brônquios e traqueia, tendo o 

contributo do sistema muco-ciliar que reveste a árvore respiratória para a sua constituição. O 
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movimento ciliar tem uma orientação ascendente originando uma espécie de “tapete-rolante” 

que conduz partículas e outras substâncias para o exterior. Este fenómeno além de ter um caráter 

defensivo do organismo é também responsável pela hidratação do lumén das vias aéreas e de 

criar uma barreira protetora de microorganismos, sendo também um fator conducente a uma 

eficaz ventilação (Cordeiro & Menoita, 2012; Olazabal, 2003). 

     Contudo vários fatores como a imobilidade, dor, diminuição de força dos músculos 

respiratórios e abdominais podem comprometer a tosse de ser eficiente e assim comprometer a 

expetoração. Torna-se assim essencial o ensino da tosse como técnica que integra a RFR. 

Dentro do ensino da tosse, podemos referir o ensino da tosse dirigida, ensino da tosse dirigida 

modificada ou Huffing e ensino da tosse assistida (Cordeiro & Menoita, 2012) 

      As intervenções de ER enquadradas no diagnóstico definido com base no Padrão 

Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, 

encontram-se explanadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Foco/Diagnostico Enfermagem – Expetorar ineficaz 
Foco Enunciados de Diagnóstico e 

Resultados esperados 
Enunciados de ações de diagnóstico e de 
intervenções de enfermagem 

Expetorar Expetorar, ineficaz - Advogar uso de dispositivo auxiliar para 
expetorar 

- Aspirar secreções 

- Assistir a tossir 

- Avaliar reflexo de tosse 

- Estimular o reflexo de tosse 

- Executar cinesiterapia respiratória 

- Incentivar a tossir 

-Ensinar a tossir e huffing 

- Incentivar ingestão de liquidos 

- Incentivar expetorar 

- Negociar ingestão de liquidos 

- Planear ingestão de líquidos  

- Providenciar dispositivo auxiliar para expetorar 

- Vigiar expetoração 
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3.2.4 – Dispneia 

      A dispneia é caraterizada pela sensação de dificuldade respiratória relacionada com o au-

mento do esforço para respirar. Esta sensação subjetiva de desconforto respiratório é um sin-

toma bastante angustiante para a pessoa e família. A denominação de como cada pessoa perce-

ciona a dispneia é diferente, sendo referido como sufocação, aperto no peito, respiração de pe-

quena duração, dificuldade em respirar (Azevedo, 2010; Hoeman, 2011). 

As causas da dispneia são variadas, estando dependente de fatores fisiológicos, psicológicos, 

sociais e ambientais, refletindo-se em respostas fisiológicas e comportamentais. De entre as 

várias causas, a dispneia está maioritariamente associada a patologias, nomeadamente a neo-

plasia avançada, a DPOC, asma, infeções respiratórias, alterações morfológicas do pulmão e da 

caixa torácica, doenças cardíacas, anemia, ascite, doenças neuromusculares, ansiedade, obesi-

dade, entre outras (Ferreira, Guimarães & Taveira, 2009; Hoeman, 2011; Parshall et al, 2012). 

      A terminologia descritiva da dispneia está associada a situações específicas: 

- Ortopneia: desencadeia-se ou ocorre agravamento associado ao decúbito dorsal; 

- Dispneia de esforço: surge ou agrava-se aquando a realização de alguma atividade física; 

- Dispneia paroxística noturna: ocorre durante o sono, sendo interrompido pela sensação de 

falta de ar; 

- Platipneia: surge ou agrava aquando a posição ortostática; 

- Trepopneia: ocorre ou agrava-se em decúbito lateral, revertendo no decúbito oposto (Cordeiro 

& Menoita, 2012).  

      Para classificar a gravidade deste sintoma são utilizados instrumentos de avaliação que per-

mitem monitorizá-la, sendo os mais comuns a escala mMRCDyspnea e a Escala de Borg mo-

dificada (Cordeiro & Menoita, 2012), sendo a sua aplicação fundamental para a implementação 

de programas de RR adaptados à individualidade de cada pessoa (Spruit et al., 2013). 
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      A dispneia interfere na vida das pessoas, diminuindo a sua autonomia através da limitação 

nas AVDs e AIVD, interferindo na independência e nos projetos de vida. A dispneia implica 

uma readaptação da pessoa à sua condição necessitando muitas vezes de apoio profissional 

especializado neste processo de readaptação, de reeducação respiratória e regresso à autonomia 

(Soares Branco, 2012; Hesbeen, 2003). 

      As intervenções de ER para o foco/diagnóstico de dispneia presente encontram-se expostas 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Foco/Diagnostico Enfermagem – Dispneia presente 

Foco Enunciados de Diagnóstico e 
Resultados esperados 

Enunciados de ações de diagnóstico e de 
intervenções de enfermagem 

Dispneia - Dispneia presente - Avaliar a pessoa 

- Vigiar a respiração; 

- Vigiar padrão respiratório (simetria, ritmo, 
tipo, amplitude) 

- Vigiar sinais de dificuldade respiratória 
(Coloração da pele e mucosas, sudorese, adejo 
nasal, tiragem, leito ungueal, ruídos respiratórios 
anormais) 

- Avaliar Dispneia (mMRCD, Escala de Borg 
modificada). 

- Instruir exercícios de reeducação funcional 
respiratória (técnica de descanso e relaxamento, 
consciencialização/ dissociação dos tempos 
respiratórios, respiração diafragmática) 

- Treinar exercícios de reeducação funcional 
respiratória 

- Executar Exercícios de reeducação funcional 
respiratória 

- Instruir sobre reeducação ao esforço (técnicas 
de conservação de energia); 

- Treinar reeducação ao esforço; 

- Instruir sobre posições de descanso; 

- Treinar posições de descanso; 

- Instruir sobre correção postural; 

- Treinar correção postural; 
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3.2.5 – Intolerância à Atividade / Conservação de Energia 

 

      A intolerância à atividade consiste na diminuição da capacidade de manutenção de energia, 

quer física, quer psicológica, demonstrando-se na incapacidade de tolerância para desempenhar 

as atividades do quotidiano, manifestada em cansaço fácil (Simão et al, 2019). A intolerância à 

atividade inclui uma componente multifatorial, refletindo-se em complicações do foro 

cardiovascular, músculo-esquelético e respiratório (Costa et al,2014).  

 

      A diminuição da capacidade física e a adoção de comportamentos sedentários, como meio 

compensatório à dispneia funcional, tendem ao comprometimento sistémico e originam a 

dependência funcional e perda de autonomia (Trooster et al, 2005) 

      Na pessoa com doença respiratória crónica, qualquer atividade física provoca uma maior 

sobrecarga do trabalho respiratório e um consumo de oxigénio maior derivado da redução de 

PaO2. Em particular na pessoa com DPOC, existe a agravante da hiperinsuflação dinâmica, 

surgindo com o início da atividade e termina com o seu término. Este fenómeno é derivado da 

capacidade inspiratória se encontrar diminuída pelo aumento da capacidade residual funcional 

(Celli, 2007; Troosters et al., 2005; Troosters et al., 2013).  

 

      A hiperinsuflação assume uma proporção direta com a dispneia funcional manifestando-se 

em aumento da frequência respiratória, como resposta ao espaço morto ventilatório aumentado 

e descondicionamento dos músculos periféricos (O’Donnel, 2006; Satake et al., 2015).  

 

      Face a este diagnóstico de ER, a Tabela 8 apresenta as intervenções de enfermagem com 

base no que está definido pelo Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem de 

Reabilitação. 
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Tabela 8 – Foco/Diagnostico Enfermagem – Intolerância à Atividade 

Foco Enunciados de Diagnóstico e 
Resultados esperados 

Enunciados de ações de diagnóstico e de 
intervenções de enfermagem 

Intolerância à 
atividade 

Intolerância à atividade presente - Avaliar intolerância à atividade 

- Gerir atividade física 

- Informar sobre equipamento adaptativo para o 
exercício 

- Negociar atividade 

- Planear atividade física  

- Planear o repouso 

- Providenciar equipamento 

- Supervisionar resposta ao exercício 

Conhecimento Potencial para melhorar conhecimento 
sobre técnica de conservação de energia 

 

Potencial para melhorar conhecimento 
sobre hábitos de exercicio 

- Avaliar conhecimento sobre tecnica de 
conservação de energia 

- Avaliar conhecimento sobre hábitos de exercicio 

- Ensinar sobre hábitos de exercicio 

- Ensinar sobre técnica de conservação de energia 

- Providenciar material educativo 

Aprendizagem 
de 
capacidades 

Potencial para melhorar capacidade para 
usar técnica de conservação de energia 

- Avaliar capacidade para usar técnica de 
conservação de energia 

- Instruir sobre técnica de conservação de energia 

- Treinar técnica de conservação de energia 
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4-DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 
 

     Para elaboração deste Relatório foi necessário a delineação de objetivos. Define-se objetivo 

como o propósito, apresentado nitidamente, de modo a demonstrar o que é efetivamente 

desejado, sendo o objetivo o ponto de partida para toda a ação (Nérici, 1987).  

     Para tal, o presente Relatório como instrumento de avaliação final do Mestrado em 

Enfermagem pretende demonstrar que objetivos delineados foram conducentes à aquisição de 

competências de Mestre e de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação. Os 

presentes objetivos estão de acordo com o Decreto de Lei nº115/2013 de 7 de Agosto referente 

ao “Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista” (OE, 2010a) e ao 

“Regulamento das Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação” (OE, 2010b), sendo eles: 

      Objetivo Geral – Desenvolver competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação  

Objetivos Específicos:  

- Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam limitações da atividade, 

incapacidades e restrição no desempenho das AVD especialmente as derivadas da intolerância 

ao esforço;  

- Implementar e desenvolver programas de reabilitação, adaptados às limitações nas AVD e à 

maximização da autonomia e da qualidade de vida; 

- Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de enfermagem de reabilitação à pessoa 

com afeções do foro respiratório e neurológico; 

- Gerir os cuidados de enfermagem de reabilitação otimizando a resposta da equipa de 

enfermagem e seus colaboradores com os contributos da equipa multidisciplinar;  

- Produzir dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de 

reabilitação. 

      Os objetivos anteriormente expostos foram os pilares para a implementação e aplicabilidade 

do projeto de intervenção, contribuindo para os ganhos na funcionalidade das pessoas com 

DPOC, melhoria no desempenho nas AVD e qualidade de vida. O objetivo principal destas 
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intervenções visa em capacitar a pessoa com DPOC e intolerância ao esforço para melhoria 

das AVD e qualidade de vida, em contexto domiciliário.  

Para dar resposta ao objetivo de intervenção foram delineados os objetivos de: 

- Melhorar os conhecimentos sobre DPOC;  

- Adquirir conhecimentos sobre técnicas de RFR; 

- Reduzir a dispneia; 

- Melhorar a tolerância ao esforço/atividade; 

- Melhorar a Qualidade de Vida; 
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5 – PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
 
     Neste capítulo será exposto o projeto de intervenção implementado e desenvolvido na UCC. 

Será abordada inicialmente a fundamentação teórica para a prática da intervenção de ER com 

base em evidências científicas. Seguidamente será apresentada metodologia utilizada, programa 

de intervenção aplicado, seleção da amostra, critérios de inclusão, instrumentos de colheita de 

dados e considerações éticas. Este projeto tem como principal propósito demonstrar a 

efetividade da intervenção do EEER na pessoa com DPOC, para a promoção das suas 

capacidades funcionais, aumento da autoeficácia na gestão da doença e melhoria da qualidade 

de vida. 

 
 
5.1 – Fundamentação Teórica 
 
      Neste subcapítulo serão explanados os fundamentos e conceitos teóricos que serviram de 

alicerce para a elaboração do programa de intervenção de RFR bem como as 

intervenções/técnicas utilizadas na pessoa com DPOC em contexto comunitário.  

     Na pessoa com DPOC está associado ao seu processo patológico uma vertente emocional, 

refletida por ansiedade e medo, fatores estes que são conducentes de agravamento do estado de 

saúde e da perceção de dispneia. Posto isto, segundo Cordeiro & Menoita (2012) é delineado 

como objetivo terapêutico a promoção do relaxamento e redução da tensão psíquica e 

muscular. Para alcançar este objetivo, as intervenções são: 

 

- Técnicas de Descanso e Relaxamento: Antes do início de um programa de RFR, é funda-

mental realizar as técnicas de relaxamento e descanso. Estas técnicas consistem num conjunto 

de procedimentos com o principal objetivo de reduzir a tensão psíquica e muscular, facili-

tando a participação da pessoa, aumentando o controlo da respiração, diminuindo a sobre-

carga dos músculos respiratórios (pescoço, cintura escapular e membros superiores), promo-

vendo a ventilação eficaz e reduzindo a dispneia e ansiedade (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 

2018). 
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      Para um correto relaxamento é recorrente a utilização do posicionamento em decúbito 

dorsal, introduzindo uma almofada de apoio da cabeça até à raiz das omoplatas e outra almo-

fada na zona politeia. A posição de semi-fowler e decúbito lateral são as mais indicadas no 

caso de uma pessoa com grande ansiedade e dispneia. As posições de descanso mais usuais 

são a de cocheiro sentado e de pé (Cordeiro & Menoita, 2012).  

 

- Controlo e dissociação dos tempos respiratórios: Esta técnica consiste na consciencializa-

ção da respiração, possibilitando à pessoa dissociar os tempos respiratórios, ou seja, saber res-

pirar corretamente, realizando a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca (Holland et al., 

2013). Esta técnica além de possibilitar consciencialização e relaxamento físico e psicológico, 

também promove uma correta ventilação e menor gasto de energia (Olazabal, 2003).  

 

 

      É normal na pessoa com DPOC existir alteração do padrão ventilatório, por alterações fisi-

opatológicas que se refletem nas ineficientes trocas gasosas, conduzindo a maior gasto energé-

tico por consumo maior de oxigénio. Assim torna-se necessário melhorar o padrão respiratório 

promovendo uma melhor ventilação pulmonar e potenciar uma reexpansão torácica (Cordeiro 

& Menoita, 2012; Olazabal, 2003). Para tal, definem-se como objetivos terapêuticos prevenir 

e corrigir os defeitos ventilatórios para melhorar a distribuição e ventilação alveolar (Cor-

deiro & Menoita, 2012) e são realizadas as seguintes intervenções: 

 

-Expiração com lábios semicerrados: Esta técnica promove uma eficaz ventilação alveolar 

gerando uma pressão expiratória positiva, prevenindo o colapso brônquico, melhorando a so-

brecarga muscular e gasto energético (Cordeiro & Menoita, 2012), diminuindo a hiperinsufla-

ção, a frequência respiratória e o volume minuto, melhorando a dispneia e as trocas gasosas 

(Abreu, 2003). A técnica consiste em realizar a inspiração lentamente pelo nariz (cheirar a flor) 

fazendo uma contagem até 3 e, franzir os lábios na expiração (soprar a vela) contando até 4 com 

os lábios semi-cerrados (Cordeiro & Menoita, 2012) Esta manobra permite uma maior pressão 

na árvore brônquica e aumento do volume corrente, impedindo o colapso alveolar durante a 

expiração e menor trabalho respiratório (Spruit et al., 2013) 
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- Respiração Diafragmática: A respiração diafragmática consiste numa técnica em que se 

promove a excursão e trabalho diafragmática, com o contributo de uma inspiração nasal, suave 

e profunda e expiração lenta. Esta técnica possibilita melhorias na ventilação, reduz a frequên-

cia respiratória e permite melhor oxigenação (Mendes et al, 2019). A respiração diafragmática 

tem como principal objetivo promover o trabalho do padrão ventilatório diafragmático, facili-

tando a consciencialização da pessoa e o seu auto-controlo (Presto & Damásio, 2009). 

 

- Reeducação Diafragmática: A técnica tem por base a respiração diafragmática, com enfase 

na inspiração e consiste na aplicação de resistência/compressão ou contração abdomimo-dia-

fragmática na expiração melhorando a excursão do diafragma assim como o fortalecimento 

muscular em qualquer das suas porções (Cordeiro & Menoita, 2012).  

 

      Consoante a porção do diafragma que se pretende reeducar assim se adota a posição e os 

exercícios a realizar nas diversas porções. Para melhor consciencialização, solicita-se para a 

pessoa ou o enfermeiro colocar a mão na porção do diafragma a reeducar (Pryor & Prasad, 

2008).  

       Esta técnica tem indicação para pessoas com padrão respiratório ineficaz tendo como re-

sultados esperados a melhoria do padrão respiratório, diminuição da dispneia e ansiedade, me-

lhoria do volume corrente e redução da atividade dos músculos acessórios à respiração (Holland 

et al, 2013; Spruit et al, 2013).  

      As posições em que esta técnica pode ser realizada são a posição de deitado, sentado, supina, 

com ou sem feedback visual ou propriocetivo (Jones et al., 2013).  

 

- Reeducação costal seletiva e global: Os objetivos desta técnica visam a melhoria do padrão 

ventilatório, melhoria da mobilidade torácica, aumento dos volumes respiratórios e corrigir as-

simetrias, incidindo sobre uma porção hemitorácica (seletiva) ou sobre o tórax na sua totalidade 

(global). Para a realização desta técnica é necessário o posicionamento da pessoa para incidir 

na porção torácica a trabalhar. Existem contraindicações a esta técnica que deverão ser tidas em 

conta como o caso de traumatismos do tórax e osteoporose grave. Pode ser associada a outras 

técnicas respiratórias, nomeadamente à reeducação diafragmática, expiração com lábios semi-

cerrados e com aplicação de resistência. Para um melhor fortalecimento muscular a associação 

a dispositivos como o bastão, pesos e faixas elásticas produz ganhos mais eficientes na força 
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muscular (Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018). Uma adequada mecânica ventilatória encon-

tra-se dependente de uma correta compliance torácica em todo o processo respiratório. É fun-

damental, que para uma correta compliance pulmonar, não existam alterações de mobilidade de 

todas as estruturas inerentes ao tórax, desde cartilagens, ossos, articulações e músculos (Cor-

deiro & Menoita, 2012; Wilkins et al, 2009).  

        

       Segundo Abreu (2003) a reduzida mobilidade torácica tem repercussões clinicas, princi-

palmente no que concerne à diminuição de capacidades e volumes ventilatórios, implicando um 

quadro clinico de doença respiratória restritiva e por si conduz à capacidade funcional respira-

tória comprometida. Assim, as técnicas de mobilização torácica permitem aumentar a mobili-

dade do toráx e da cintura escapular, restabelecendo uma posição mecanicamente correta aos 

músculos respiratórios e tórax, promovendo assim uma mobilidade mais correta com o fim de 

uma ventilação mais eficaz (Gosselink, 2004).  

As técnicas de mobilização torácica, segundo Abreu (2003):  

 

têm como objetivos melhorar a mobilidade torácica, diminuir o trabalho respiratório, 
restituir ao diafragma e músculos acessórios uma posição mecanicamente mais vanta-
josa e uma morfologia mais adaptada à sua função e facilitar o controlo respiratório. 
Estas técnicas podem também contribuir para a desobstrução das vias aéreas inferiores, 
melhoria da ventilação regional, aumento dos volumes pulmonares e redução/elimina-
ção da dor torácica de origem articular (p.1818). 

 

       

      Para uma adequada mobilização torácica e articular, são utilizados exercícios que combi-

nam movimentos ativos do tronco e membros superiores com exercícios de controlo respirató-

rio. É de extrema importância este controlo respiratório associado ao movimento, como inspirar 

durante a extensão e expirar na flexão ou na rotação do tronco, pois promove a melhoria da 

ventilação pulmonar e o alinhamento postural. Para a realização destes exercícios são usual-

mente utilizados bastões, faixas elásticas, bola terapêutica e halteres ou pesos. Como qualquer 

intervenção em ER terá que se levar em consideração a individualidade da pessoa e todo a sua 

situação clinica de modo a elaborar um plano personalizado (Soares Branco et al., 2012). 
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- Espirometria de Incentivo: Com os objetivos de promover a reexpansão pulmonar, com base 

no aumento da força dos músculos respiratórios e aumento dos volumes inspiratórios e expira-

tórios, esta técnica consiste na realização de inspirações lentas e profundas, por meio de um 

espirómetro (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Sendo uma técnica que estimula as inspirações profundas, aumenta a pressão transpulmonar, e 

melhora a compliance pulmonar revertendo o colapso dos alvéolos (Cordeiro & Menoita, 2012; 

Douce, 1994).  

 

 

     Das alterações fisiopatológicas neste tipo de doentes, as alterações do sistema mucociliar e 

do eficiente desempenho muscular dos músculos respiratórios conduzem a uma tosse ineficaz, 

compromisso da ventilação pulmonar e da permeabilidade das vias aéreas (Holland et al, 2015). 

Esta situação conduz ao aumento de secreções e por conseguinte à dificuldade em as eliminar. 

Assim surge como objetivo terapêutico assegurar a permeabilidade das vias aéreas (Cordeiro 

& Menoita, 2012), tendo como intervenções para o seu alcance:  

 

- Drenagem Postural: Tem sido uma técnica bastante utilizada por vários anos como técnica 

que permite assegurar a limpeza e permeabilização das vias aéreas, mobilizando as secreções 

de segmentos pulmonares mais distais para os mais proximais. É através do posicionamento da 

pessoa e do contributo da ação da gravidade que se obtém resultado neste processo de drena-

gem, podendo ser associadas manobras acessórias (Cordeiro & Menoita, 2012).  

Nem todas as pessoas toleram os posicionamentos na drenagem postural podendo ocorrer alte-

rações de pressão arterial, descompensação cardiorrespiratória, ansiedade e dispneia (DeTurk 

& Cahalin, 2007). Nestas situações, em que está contraindicado a drenagem postural clássica, 

deverá ser realizada a drenagem postural modificada, com a pessoa posicionada em decúbito 

dorsal (horizontalização) ou em semi-fowler (Cordeiro & Menoita, 2012). 

 

- Manobras acessórias: As manobras acessórias são mecanismos que compreendem a aplica-

ção de uma força externa na grelha costal, nomeadamente através de compressão, vibração, 

percussão e vibro-compressão, com o objetivo promover o descolamento e mobilização de se-

creções. Estas manobras associadas à drenagem postural possibilitam que as secreções se mo-

bilizem de segmentos pulmonares distais para os proximais e potenciam a eficácia do reflexo 
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da tosse. Além da eficácia na eliminação de secreções pulmonares e de manutenção de perme-

abilidade das vias aéreas, as manobras acessórias auxiliam na ventilação seletiva de segmentos 

pulmonares e também diminuem complicações no pulmão resultantes de cirurgias torácicas e 

abdominais. Deve se ter em consideração a intensidade da força aplicada na grelha costal prin-

cipalmente no caso de pessoas com reduzida mobilidade torácica, enfisema e osteoporose grave 

(Cordeiro & Menoita, 2012). 

 

- Ensino da tosse: A tosse consiste num ato reflexo a uma agressão às vias respiratória. É um 

mecanismo de defesa fisiológico de extrema importância para a vida e permite libertar as vias 

áreas de substâncias indesejáveis (Cordeiro & Menoita, 2012; Wilkins et al., 2009). É carateri-

zada por uma expiração explosiva e forçada, depois de uma inspiração lenta e profunda. É cons-

tituída por quatro fases: fase irritativa em que há o estímulo mecânico, químico, térmico ou 

inflamatório nas vias aéreas; fase de inspiração, caraterizando-se por uma inspiração ampla e 

profunda; fase compressiva em que há o encerramento da glote e contração da musculatura 

ventilatória expiratória; fase de expulsão na qual surge a abertura da glote e expulsão de ar em 

grande velocidade (Presto & Damazio, 2009; Wilkins et al, 2009).  

 

      O ensino da tosse é uma técnica importante na RFR que permite a expulsão de secreções e 

assegura a limpeza das vias aéreas respiratórias, incluindo dois tipos: a tosse dirigida e a tosse 

assistida. A tosse dirigida carateriza-se por ser uma tosse voluntária, intencional, espontânea e 

eficaz. Com a pessoa num correto posicionamento (sentado ou de cabeceira elevada) a 

inspiração e expiração são mais facilitadas por ação biomecânica do diafragma e da contração 

dos músculos abdominais (Presto & Damazio, 2009). No caso de a pessoa apresentar situações 

específicas e doenças impeditivas de realizar a técnica autonomamente, utiliza-se a técnica de 

tosse assistida, associando-se compressão durante a fase expiratória na base do tórax e 

abdominal (Cordeiro & Menoita, 2012; Morrow et al, 2013).  

 

- Huffing e Técnica de expiração forçada: O Huffing ou também designado por tosse dirigida 

modificada consiste numa manobra de expiração forçada repentina, sendo uma alternativa para 

a remoção de secreções (Cordeiro & Menoita, 2012). O huff é realizado com boca e glote 

abertas, com contração da musculatura abdominal em associação à respiração diafragmática 
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relaxada permitindo evitar o broncoespasmo (Olazabal, 2003). A mesma autora refere que 

existem dois volumes de huff:  

“o huff de médio volume mobiliza as secreções dos brônquios mais periféricos , fazendo-as 

progredir. As secreções ao chegarem aos grossos brônquios e à traqueia são eliminadas por 

um huff de grande volume ou pela tosse.”(p.1808)  

 

- Ciclo Ativo da Respiração (CAT) ou Ciclo Ativo das Técnicas Respiratórias (CATR): 

Este ciclo consiste na associação de técnicas de RFR, principalmente o controlo da respiração 

com respiração diafragmática, exercícios para a expansão torácica e finalmente o huffing 

promovendo a mobilização e eliminação das secreções (Morrison & Agnew, 2014).  

Os objetivos desta técnica visam em desobstruir as vias aéreas, maximizar a capacidade de 

expansão pulmonar e eliminar secreções. O CATR pode ser realizado em decúbito dorsal, 

lateral, ventral e adaptada a cada pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012).  

 

 

      O comprometimento das AVD na pessoa com DPOC é um problema dominante. O treino 

de exercício, treino de AVD e a execução e ensino de técnicas de gestão de energia permitem a 

realização das atividades do quotidiano de modo mais simples, reduzindo a sensação de dis-

pneia e condutando o consumo de oxigénio (Soares Branco et al, 2012). Assim é delineado o 

objetivo terapêutico, consistindo em capacitar a pessoa com DPOC na realização das AVD 

e reeducar no esforço (Cordeiro & Menoita, 2012). Seguidamente estão apresentadas as inter-

venções: 

 

- Treino de exercício: O treino de exercício é fundamental no tratamento da pessoa com doença 

respiratória crónica tendo sido nos últimos anos integrado em contexto clinico. Nas doenças 

respiratórias crónicas a sintomatologia, principalmente a dispneia, compromete a atividade 

física e progressivamente conduz ao descondicionamento físico e intolerância ao esforço, tendo 

além das implicações físicas também implicações psicológicas e sociais (Cordeiro & Menoita, 

2012). Assim, o treino de exercício promove o recondicionamento físico, reduzindo os 

sintomas, melhora a tolerância à atividade e a capacidade aeróbica, a flexibilidade, força 

muscular e coordenação motora (Pamplona & Morais, 2007).  
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      Os exercícios de um programa de reabilitação respiratória devem obedecer a 4 princípios 

para alcançar a eficácia pretendida: 

Princípio da sobrecarga: o exercício deve ser a um nível superior ao que a pessoa desempenha, 

ou seja, para melhoria da função um determinado grupo muscular deve ser exercitado com carga 

superior ao habitual; 

Princípio da especificidade: programas específicos para cada grupo muscular /área pretendida, 

utilizando-se programas bem definidos para alcançar fins e benefícios específicos; 

Princípio da individualidade: exercício é adaptado às necessidades e capacidades de cada 

pessoa; 

Princípio da reversibilidade: o benefício do exercício não é permanente, existindo retrocesso 

com a sua cessação, sendo importante uma adesão de longa duração ao treino de exercício 

(Thompson, Gordan & Pescatello, 2010).  

 

      O programa de treino de exercício deve contemplar segundo Pamplona & Morais (2007), 

treino aeróbico ou também designado de treino de endurance e treino anaeróbico ou de força. 

Segundo as mesmas autoras o treino aeróbico “pressupõe a realização de estímulos com uma 

intensidade moderada a elevada e duração moderada a longa, utilizando grandes grupos 

musculares (por exemplo marcha, bicicleta, natação, remo etc.), utilizando energia, 

essencialmente, produzida pela via aeróbica” (p.103).  

      O treino de exercício de força corresponde a exercícios de intensidade elevada e de curta 

duração, utilizando pequenos grupos musculares proporcionando aumento do tamanho da fibra 

muscular, aumento ou manutenção da densidade óssea e aumento da força de tensão em tendões 

e ligamentos. O fortalecimento de diferentes grupos musculares (por exemplo dos membros 

superiores e inferiores) proporciona melhoria de capacidade funcional e aumenta a tolerância 

ao esforço, reduz a perceção de dispneia funcional, e deste modo potencia a capacidade de 

realização das AVDs (Cordeiro & Menoita, 2012).  

      Em variadas doenças respiratórias crónicas e principalmente na pessoa com DPOC, 

derivado ao comprometimento físico na realização de tarefas simples, está indicada a 

associação de treino específico dos membros superiores e inferiores, produzindo ganhos na 
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melhoria da capacidade funcional, diminuição de dispneia e melhoria da qualidade de vida do 

doente (Cordeiro & Menoita, 2012; Pamplona & Morais, 2007).  

 

- Medidas de Conservação de Energia e Treino de AVD: A realização das AVDs de forma 

autónoma é fundamental para a independência da pessoa. Contudo as doenças respiratórias 

crónicas comprometem esta autonomia e tornam a pessoa menos funcional e mais dependente 

no autocuidado (Soares Branco et al. 2012). Entre os fatores que limitam a autonomia na 

realização das AVDs no doente respiratório, a intolerância ao esforço é uma condição que 

produz limitação da capacidade funcional e de realização de tarefas do quotidiano, com 

limitações estas semelhantes a uma pessoa sedentária e sem doença associada (Palange et al., 

2007).  

    Nestas pessoas, o treino das AVD com associação de técnicas de conservação de energia visa 

num menor dispêndio energético e de consumo de oxigénio, mas também contribuem para a 

simplificação e organização dessas atividades sendo uma das intervenções educacionais que o 

EEER deve contemplar num programa de reabilitação (DGS, 2018; Soares Branco et al, 2012).  

     A realização das AVD combinadas com as técnicas de conservação de energia deve ter em 

consideração o espaço físico, as atividades planeadas e o controlo respiratório (Veloso & 

Jardim, 2006) 

    Seguidamente será apresentado na Tabela 9 de forma detalhada as diversas atividades e as 

estratégias a utilizar de modo à sua realização com o menor gasto energético, para um 

desempenho eficaz das mesmas, promovendo a capacidade funcional, autonomia e qualidade 

de vida. 

 

Tabela 9 - Estratégias de conservação de energia 
Atividades Estratégias utilizar 

Tomar banho - Preparar material de banho necessário antecipadamente 

- Tomar banho sentado 

- Utilizar escova de cabo longo para lavar costas e pés, utilizar roupão atoalhado para 
se secar sentado 

Arranjar-se - Preparar o material necessário antecipadamente 

- Utilizar pente ou escova com cabo longo 
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- Lavar os dentes, pentear, barbear, sentado com os cotovelos sobre o lavatório e com 
espelho ao mesmo nivel e em frente 

Vestir-se - Organizar a roupa pela ordem de vestir 

- Usar roupas largas, calçado antiderrapante, sem cordões ou com elásticos 

- Sentado, vestir primeiro a metade inferior do corpo e depois a metade superior, 
depois de pé ajustar a roupa 

- Calçar meias e sapados sentado ou com pé em cima do joelho oposto (usar calcadeira 
de cabo comprido como solução) 

Atividades 
domesticas 

- Manter o espaço arejado durante a limpeza 

- Usar material de limpeza de cabo comprido (vassoura, esfregona, espanador, 
aspirador, …..) 

- Ao  aspirar o pó, inspirar quando afasta o aspirar e expirar quando o aproxima 

- Transportar produtos de limpeza em carrinho 

- Fazer a cama de modo a só mudar de lado uma única vez 

Cozinhar - Preparar o material necessário antecipadamente 

- Colocar na bancada da cozinha todos os ingredientes e utensílios necessários  

- Preparar os alimentos sentado 

- Cozinhar maiores quantidades de comida para compessar alturas que está mais 
cansado 

Cuidar da 
roupa 

- Transportar a roupa em carrinho 

- Passar a ferro sentado e com a roupa em fácil alcance 

- Para estender a roupa, colocar o cesto ao nivel da cintura e a corda ou estendal não 
devem estar acima dos ombros 

Fazer 
compras 

- Utilizar carrinho de compras 

- Fazer lista de compras para evitar percorrer o corredor mais que uma vez 

- Organizar os sacos por tipo de produtos para melhor arrumar em casa 

Transportar 
objetos 

- Para elevar pesos: dobrar joelhos, mantendo as costas direitas enquanto inspira; 
elevar o objeto enquanto expira lentamente 

- Transportar objetos junto ao corpo com as duas mãos 

- Para puxar e empurrar objetos deve inspirar lentamente e de seguida exercer a força 
necessária enquanto expira 

- Utilizar carrinho ou cesto de rodas para transporte de objetos (caso não seja possível 
dividir peso pelas duas mãos 

Andar - Controlar a respiração e abrandar o passo. Inspirar primeiro e dar alguns passos 
enquanto expira lentamente 

- Quando subir escadas inspirar lentamente parado, subir um ou mais degraus 
enquanto expira lentamente 

- Executar primeiro as tarefas do 1.º andar antes de descer para o rés-do-chão 

Sexualidade - Planear com parceiro(a) a melhor altura (mais relaxado e descansado) 
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- Evitar relações sexuais após refeição pesada e/ou com álcool 

- Evitar relações sexuais pela manhã, por existir maior expetoração 

- Planear o ambiente (temperatura amena, removidas peças de roupa de cama 
pesadas) 

- Utilizar posições sexuais que deixem o diafragma livre e sem pressão no torax 

- Permitir que parceiro(a) utilize posição mais ativa 

- Utilizar almofadas para promover conforto  

Fonte: Velloso, Marcelo & Jardim (2006) 

 
 
5.2 – Metodologia 
 
      A implementação do projeto decorreu no espaço temporal de aproximadamente 2 meses (10 

semanas) no ano de 2021 numa UCC da zona Alentejo. Foi utilizada uma metodologia 

descritiva quantitativa. O foco principal foi a pessoa com DPOC, com intolerância ao esforço e 

com comprometimento nas AVD e Qualidade de Vida. Foram realizadas técnicas de RFR e 

motora assim como treino das AVD em que existia comprometimento. Realizaram-se ensinos 

sobre o estado de saúde e a doença de modo a promover a literacia em saúde, assim como o 

ensino de técnicas de RFR e treino das mesmas de modo a capacitar a pessoa e família com 

intuito de melhoria de funcionalidade e desempenho nas AVD e de melhoria na Qualidade de 

Vida.  

 

Programa de Intervenção 

      Foi implementado um programa de RR específico a cada pessoa iniciando-se com avaliação 

de conhecimentos, intervenção na componente respiratória, seguida da componente muscular, 

terminando com a validação dos conhecimentos das técnicas realizadas. O programa de RR 

contemplou 6 a 8 sessões, de 30 a 40 minutos por sessão, e monitorizações telefónicas e por 

videochamada 24 a 48 horas após a sessão. O programa foi composto por sessões de reabilitação 

respiratória com técnicas de RFR e por sessões de reabilitação motora com exercícios de 

fortalecimento muscular (exercícios isométricos e isotónicos nos membros inferiores, 

superiores e tronco) treino de resistência (teste sentar e levantar em 1 minuto) e treino das AVD 

com associação de técnicas de conservação de energia. 
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      Seguidamente, na Tabela 10, está apresentado o plano do programa de reabilitação 

desenvolvido com as pessoas com DPOC. 

Tabela 10 – Programa de Intervenção 
Treino / ensino Avaliação  

 
1.ª Sessão 

- Ensino sobre situação de saúde (DPOC) 
- Ensino sobre fatores de risco, sintomas, 
complicações e tratamento 
 

- Aplicação da check list, para a verifi-
cação dos conhecimentos; 
- Aplicação da escala London Chest 
Activity of Daily Living; 
-Aplicação da Escala de Borg modifica 
-Aplicação do questionário mMRC 

-Aplicação da escala CAT 

Aplicação da questionário de qualidade 
de vida (EuroQol) 

- Avaliar conhecimento sobre hábitos de exer-
cício 
- Ensinar sobre hábitos de exercício 

- Ensino sobre técnica de relaxamento; 
- Consciencialização e controlo da respiração 
- Expiração com lábios semi-cerrados;  
- Respiração diafragmática 
- Abertura costal global 
 

- Aplicação do questionário mMRC; 
 
- Aplicação da escala de Borg modifi-
cada; 
 

2/3/4.ª Ses-
são 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino da tosse 
-Tosse Dirigida 
-Tosse Assistida 
-Huffing 
- Reeducação costal e fortalecimento diafrag-
matico 
Exercicios de fortalecimento muscular dos 
membros superiores e inferiores 
Exercicios de resistência (teste levantar sentar 
1m) 
 
Treino das actividades de 
vida diária 
- Avaliar capacidade para usar técnica de con-
servação de energia 
- Instruir sobre técnica de conservação de 
energia 
- Treinar técnica de conservação de energia 
 

- Aplicação do questionário mMRC; 
 
- Aplicação da escala de Borg modifi-
cada; 
 
 
 
 

5/6/7.ª ses-
são 

 - Aplicação da check list, para a verifi-
cação dos conhecimentos; 
- Aplicação da escala London Chest Ac-
tivity of Daily Living; 
-Aplicação da Escala de Borg modifica 
-Aplicação do questionário mMRC 
-Aplicação da escala CAT 

Ultima 
sessão 
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-Aplicação da questionário de qualidade 
de vida (EuroQol) 
 

 
 
5.2.1 – Seleção da Amostra 
 

       A amostra utilizada foi uma amostra de conveniência, abrangendo pessoas com DPOC, da 

área de abrangência da UCC, com capacidade em participar e vontade expressa. De uma 

população inicial de 21 pessoas com DPOC foi selecionada uma amostra de 6 pessoas. Os 

critérios de inclusão foram o diagnóstico médico de DPOC, nenhum défice cognitivo 

identificado, aceitar participar do estudo, de forma voluntária informada, com 

comprometimento da tolerância ao esforço, desempenho das AVD e qualidade de vida.  

      Foi tido em consideração como critério de inclusão valores de mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10 indo 

ao recomendado pela DGS (2019) em que a pessoas com esta classificação de DPOC (grupo 

B) segundo os critérios da GOLD está recomendada reabilitação respiratória.  

 

 5.2.2 – Instrumentos de Avaliação 
 

      Neste estudo foram utilizados instrumentos de avaliação que possibilitaram quantificar e 

evidenciar os resultados obtidos pela intervenção dos EEER nomeadamente:  

 

- Escala de Borg Modificada (Anexo A) – permite a quantificação da dispneia/cansaço durante 

a atividade/ exercício físico, por avaliação direta, no momento em que a pessoa a sente (Borg, 

1998).  

Quantifica numa pontuação de 0 a 10 , em que 0 indica ausência de sintoma e 10 o máximo de 

dispneia/cansaço. São as pessoas que selecionam a pontuação que demonstra o seu nível de 

dispneia/fadiga (Leitão et al, s/d).  

 

- Questionário para a Avaliação do Grau de Dispneia (mMRC Dyspnea) (AnexoB) - A 

escala do MRC é composta por cinco itens. A pessoa seleciona aquele grau que exprime o 

quanto a dispneia a limita, tendo um caracter subjetivo. A seleção é de 0 a 4 graus:  
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Grau 0: falta de ar só a grandes esforços; 

Grau 1: falta de ar quando anda rápido ou a subir uma ladeira;  

Grau 2: anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido a falta de ar ou tem de para 

respirar mesmo quando anda devagar; 

Grau 3: pára para respirar depois de andar menos de 100 metros ou após alguns minutos;  

Grau 4: sente tanta falta de ar quando se veste, ou sente falta de ar que impede de sair de casa. 

(Kovelis et al, 2008).  

 

- Escala DPOC CAT (Anexo C) – escala que integra oito itens (tosse, catarro, pressão no peito, 

falta de ar quando sobe uma ladeira ou a subir escadas, limitações nas atividades em casa, 

confiança para sair de casa, sono e energia/disposição). Em cada item a pessoa elege uma opção 

de gravidade classificada de 0 (menos grave) a 5 (mais grave). A totalidade da pontuação 

permite avaliar o impacto/perceção do impacto da DPOC na sua vida, traduzindo-se por scores 

de leve (6-10 pontos), moderado (11-20), grave (21-30) e muito grave (31-40) (Silva et al, 

2013).  

 

- Escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) (Anexo D)– instrumento de 

avaliação da funcionalidade, sendo muito aplicado à pessoa do foro respiratório. É constituído 

por 15 ítens de AVD, agrupados em quatro domínios: Cuidado pessoal (4 ítens), Cuidado 

doméstico (6), Lazer (3) e atividade física (2). A pessoa classifica cada uma das AVD em graus: 

0 (não faria de forma alguma), 1 (não fico com falta de ar), 2 (fico com moderada falta de ar), 

3 (fico com muita falta de ar), 4 (não posso fazer) e 5 (preciso de ajuda de outra pessoa). A 

soma de cada domínio indica um subscore, e o score total (somatório dos 4 subscores) indica o 

impacto da doença nas AVD, sendo que valores mais elevados indicam maior 

comprometimento de funcionalidade (Pitta et al, 2008).  

 

- Questionário de Qualidade de Vida – EuroQol (Anexo E) - instrumento de avaliação da 

qualidade de vida relacionada com a saúde (QdVRS) que origina um índice mostrando o valor 

do estado de saúde de uma pessoa. Constituído por duas escalas:  
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- EQ 5D: Avalia a saúde em 5 dimensões: mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, 

dor/mal-estar e ansiedade/depressão. Cada dimensão tem três níveis de gravidade 

experienciados pela pessoa, correspondendo a: nível 1- sem problemas, nível 2- alguns 

problemas e nível 3 - problemas graves. Este instrumento pode descrever um máximo de 35 = 

243 diferentes estados de saúde; 

- EQ VAS: Avalia o estado de saúde geral através de uma escala visual analógica de 0 (pior 

estado de saúde imaginável) a 100 (melhor estado de saúde imaginável) (Ferreira, Ferreira & 

Pereira, 2013).  

 

- Check List, averiguação de conhecimentos (Apêndice A) – instrumento criado para o 

referido projeto para verificação dos conhecimentos sobre as temáticas abordadas:  

Conhecimentos sobre a DPOC; Sintomas; Complicações; Fatores de risco; Tratamento; 

Técnicas de RFR e de treino de exercícios; Realização de AVD com associação de técnicas de 

conservação de energia. 

 

 5.2.3 – Considerações Éticas 
 
       A Enfermagem é uma profissão que se depara com situações que conduzem a uma reflexão, 

raciocinar e atuar com uma postura ética (Koerich, Machado & Costa, 2005). Muitas das 

situações/problemáticas encaradas pelo enfermeiro são de natureza complexa e cabe a ele usar 

estratégias adequadas para resolução do problema identificado, agindo em consonância com 

uma decisão ética e cuidadosa orientando a situação a um status razoável (Nora, Deodato, 

Vieira & Zoboli, 2014). Segundo Deodato (2010) o Enfermeiro deve utilizar “a ação adequada 

para resolver o problema identificado, construindo uma decisão que se revele eticamente boa 

para a pessoa em causa. Pela decisão e pela ação o enfermeiro responde, no âmbito da 

responsabilidade profissional em enfermagem” (p.16). 

       A reflexão e a tomada de decisão ética em enfermagem focaliza-se na relação estabelecida 

entre enfermeiro-pessoa, no decorrer da prestação de cuidados ao longo do ciclo de vida 

respeitando os valores, crenças e desejos particulares (OE,2001).  
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      A praxis de Enfermagem é sustentada em princípios gerais que estão contemplados no 

Código Deontológico, (OE, 2005) sendo que “as intervenções de enfermagem são realizadas 

com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” 

(p.61). Assim o Enfermeiro deverá respeitar os valores universais na sua relação profissional, 

valores estes como a igualdade; a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo 

em atenção o bem comum; a verdade e a justiça; o altruísmo e a solidariedade, a 

autodeterminação e o direito à confidencialidade. 

      Para implementação deste projeto de intervenção, foi pedido aprovação de várias entidades, 

entre elas o Presidente do Concelho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do 

Alentejo, Presidente da Equipa de Coordenação Regional da RNCCI e Coordenadora da UCC 

onde foi desenvolvido o Estágio Final (Anexo F) e Encarregado para a Proteção de Dados do 

Instituto Politécnico de Beja.  

     Foram solicitados pedidos para avaliação do projeto à Comissão de Ética do Instituto 

Politécnico de Beja (Anexo G) enquanto instituição de ensino superior promotora do mestrado, 

e à Comissão de Ética para a Saúde da ARS Alentejo (Anexo H) por ser a entidade reguladora 

do serviço em que se desenvolveu o Estágio Final. Ambas as Comissões de Ética forneceram 

parecer favorável à aplicabilidade do projeto.  

     Tendo em vista manter o direito à confidencialidade e anonimato, os participantes foram 

informados sobre as intervenções e os objetivos do estudo de forma a obter o seu consentimento 

para a participação no Projeto de Intervenção. Neste Projeto foi assegurado em todas as fases a 

autonomia dos participantes, respeitando a sua individualidade, as suas opções e os seus 

interesses. Em nenhum momento da recolha, análise dos dados e elaboração do relatório foram 

apresentados elementos possibilitem a identificação ou tornem reconhecíveis os participantes. 

Foi facultado a todos os participantes o Consentimento Informado Livre e Esclarecido (Anexo 

H) onde se encontram explícitos os objetivos e as intervenções do Projeto.  
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6- RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
 
 
      O presente capítulo pretende apresentar os resultados do projeto de intervenção à população 

alvo, de doentes com DPOC e comprometimento nas AVD e qualidade de vida. Os resultados 

da implementação deste projeto pretendem demonstrar a efetividade das estratégias da ER na 

pessoa com DPOC e intolerância ao esforço, que decorreu no período entre 18 de Janeiro e 24 

de Março de 2020.  

 

     Seguidamente será apresentada a amostra. As pessoas inseridas na amostra serão apresenta-

dos pela nomenclatura Cx em que “C” corresponde a caso clinico e “x” corresponderam a um 

algarismo compreendido de 1 a 6, perfazendo o número da amostra. Este critério é aplicado 

pretendendo criar uma “pseudominação” ou cifragem de dados de acordo com o artº 32 do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.   

 

     Da amostra do estudo, representada na Tabela 11, foi constituída por 6 pessoas, 4 eram do 

sexo masculino (67%) e 2 do sexo feminino (33%). Quanto ao tempo de diagnóstico de DPOC, 

o ano em que foi validado o diagnostico com realização de espirometria, compreendeu o espaço 

temporal entre 2008, correspondendo ao participante C4 (com a patologia à mais anos) e 2021, 

correspondendo ao participante (C2) com diagnostico bastante recente. 

 

 

Tabela 11 – Distribuição da amostra em relação ao sexo, idade e tempo de diagnóstico 
Utente Sexo Idade Diagnostico Ano de Diagnóstico 
C1 M 74 DPOC 2009 
C2 F 63 DPOC 2021 
C3 M 83 DPOC 2010 
C4 F 70 DPOC 2008 
C5 M 72 DPOC 2019 
C6 M 56 DPOC 2018 
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      A amostra apresenta uma amplitude de idades de 27 anos, estando a idade dos participantes 

compreendida entre os 56 anos (valor mínimo de idade) e os 83 anos (valor máximo). A média 

de idades foi aproximadamente os 70 anos (69,67±9,31).  

 

 

Tabela 12 – Estatística descritiva em relação à variável idade 
 

VALOR 
TAMANHO AMOSTRAL (N) 6 
MÉDIA 69,67 
MEDIANA 71 
VARIANCIA 86,67 
DESVIO PADRÃO 9,31 
VALOR MAXIMO 83 
VALOR MINIMO 56 
AMPLITUDE 27 

 

 

      Relativamente ao tempo de Diagnostico de DPOC podemos observar os dados descritivos 

na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Resultados descritivos em relação à variável tempo de diagnóstico 

 VALOR 
MÉDIA 6,83 
MEDIANA 7 
VARIÂNCIA 33,37 
DESVIO PADRÃO 5,78 
VALOR MÁXIMO 13 
VALOR MÍNIMO 0 
AMPLITUDE 13 

 

 

       Averiguou-se na amostra populacional que o tempo de diagnóstico varia entre 0 anos, cor-

respondendo ao valor mínimo e 13 anos, sendo o valor máximo. Na amostra, o valor médio de 

anos de diagnóstico está compreendido em aproximadamente 7 anos (6,83±5,78).  
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Gráfico 2 – Relação idade e tempo de diagnóstico dos indivíduos  

 

      Com base no Gráfico 2, verificamos segundo as duas variáveis quantitativas, idade e anos 

de diagnóstico de DPOC, que quatro das pessoas da amostra apresentavam idade superior a 65 

anos, sendo as pessoas C1, C2, C3 e C5, correspondendo assim a 67% da amostra. Das quatro 

pessoas, podemos observar pela análise do gráfico que C1, C2 e C3 apresentam relativamente 

aos anos que têm DPOC, 13, 12 e 11 anos respetivamente. Podemos também constatar pela 

análise do gráfico e do valor médio de anos com diagnóstico (7 anos) que, metade da amostra 

está com valores acima da média.   

 

 

Gráfico 3 – Classificação GOLD da amostra 
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Quanto à gravidade da DPOC segundo a classificação GOLD, podemos confirmar que 1 pessoa 

se encontrava num estádio muito grave (17%), 2 pessoas em estádio grave (33%) e 3 num es-

tadio moderado (50%). É de realçar que apenas a pessoa em estadio muito grave faz oxigeno-

terapia. Esta pessoa correspondendo a C3, sendo a mais velha e com diagnostico de DPOC à 

11 anos no entanto só faz oxigenoterapia de longo duração à 2 anos por óculos nasais.  

 

6.1 – Reduzir a dispneia 

     Reduzir a dispneia é primordial a toda a reabilitação respiratória pelo que permite que a 

pessoa consiga ter potencial para alcançar maiores ganhos, permitindo obter melhores resulta-

dos em todos os outros objetivos.  

      Em relação há avaliação do grau de dispneia (mMRC Dyspnea), foram avaliados em vários 

momentos, sendo destacados T0 antes do início do programa de reabilitação, no espaço tempo-

ral compreendido entre 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2021, T1 após um mês de intervenção 

e T2 após dois meses de intervenção. 

 

Tabela 14 – Avaliação mMRC Dispneia 

 T0 T1 T2 
Grau Dispneia n % n % n % 
0 0 0 1 16,7 4 66,7 
1 0 0 4 66,7 2 33,3 
2 4 66,7 1 16,7 0 0 
3 2 33,3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
Total 6 100 6 100 6 100 

 

 

     Na Tabela 14, podemos verificar os resultados da avaliação do grau de dispneia nos três 

momentos de avaliação. Assim observamos que em T0, duas pessoas avaliaram o seu grau de 

dispneia em grau 3 (33,3%) e quatro avaliaram o nível de dispneia em grau 2 (66,7%). Com o 

início do programa de reabilitação e após uma primeira reavaliação, verificamos ganhos com a 

diminuição da perceção e grau de dispneia não existindo nenhuma pessoa a se avaliar em grau 

3 no período T1, estando a predominância dos indivíduos num grau 1 (66,7%) e 16,7% em grau 
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2 e a mesma percentagem em grau 0. Findado o programa de reabilitação (T2) é notória a di-

minuição do grau de dispneia. Quatro pessoas avaliaram a sua dispneia em grau 0 traduzido por 

66,7% e duas pessoas avaliaram a sua dispneia em grau 1.  

 

Tabela 15 – Valores de dispneia de cada individuo ao longo do programa de reabilitação 
 

mMRC 
 

T0 T1 T2 

C1 2 1 0 

C2 2 2 0 

C3 3 1 1 

C4 3 1 1 

C5 2 0 0 

C6 2 1 0 

Média 2,33 1 0,33 

Desvio Padrão 0,52 0,63 0,52 

 

 

      De um modo descritivo, podemos observar pela análise da tabela anterior a avaliação de 

grau de dispneia de cada pessoa. Como referido anteriormente C3 e C4 foram as duas pessoas 

com uma avaliação mais elevada quanto ao grau de dispneia no primeiro contacto (T0). No caso 

das pessoas C3 e C4, com o decorrer do programa de RR constatou-se um decréscimo do grau 

de dispneia, em que ambos inicialmente em T0 apresentam grau 3, e reavaliam o grau de dis-

pneia em grau 1 no período T1 e novamente em grau 1 no período T2. Verificou-se que o grau 

de dispneia das 6 pessoas sofreu uma diminuição em todos elas, podendo ser verificado na 

tabela a comparação do valor médio. Na Tabela 15 estão apresentadas as medias obtidas durante 

os 3 períodos de avaliação sendo em T0 de 2,33±0,52, T1 de 1±0,63 e no fim do programa de 

reabilitação obteve-se uma progressão traduzida por a média amostral em T2 de 0,33±0,52.  
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No seguinte gráfico é visível este decréscimo do valor do grau dispneia.  

 

Gráfico 4 – Valores médios amostrais de dispneia durante o programa de reabilitação 

 

      As variações representadas no Gráfico 4, durante os respetivos momentos de avaliação da 

dispneia indicam uma acentuada diminuição das médias do início (T0) ao término da interven-

ção de ER (T2) com um espaço temporal de 2 meses. É de realçar que nenhum dos elementos 

da amostra fez interrupção do programa apresentando-se assim uma queda da linha tendencial.  

      Durante toda a intervenção foi aplicada a Escala de Borg modificada e instruídos as pessoas 

sobre a sua aplicação aquando a realização das AVD e de treino de exercício. Foi facultada a 

escala às pessoas e incentivado o seu uso como medida de avaliação do impacto de dispneia 

nas AVD.  

 

 

Grafico 5 - Evolução da referência à sensação de Dispneia / Escala de Borg modificada 
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       Relativamente aos resultados descritos no Gráfico 5 podemos observar que cada pessoa 

tem a sua perceção de dispneia e que C1 e C2 obtiveram no início uma perceção de dispneia 

intensa (score 5), C3 e C4 muito intensa (score 7 e 6) e C5 e C6 pouco intensa (score 4). Mesmo 

nas pessoas com maior score as saturações periféricas apresentaram sempre valores mínimos 

de 95-96%. É verificável a diminuição progressiva da sensação de dispneia ao longo do pro-

grama. Destacam-se os resultados das pessoas C3 e C4 com valores em T2 de 3 (intensidade 

moderada) e 2 (intensidade leve) respetivamente. Os restantes participantes apresentaram no 

final do programa de RR valores de 2 na escala de Borg modificada reproduzindo uma leve 

sensação de dispneia/fadiga na realização de exercícios e na execução das AVDs. 

 

6.2- Melhoria de conhecimentos das pessoas sobre DPOC/estado de saúde  

      Para averiguação do conhecimento sobre a DPOC e estado de saúde foram abordadas temá-

ticas que enquadraram o conhecimento da pessoa sobre a DPOC/conceito da doença, assim 

como a sintomatologia, complicações, tratamento e fatores de risco. Inicialmente foi realizado 

um questionário para se compreender os conhecimentos que as pessoas tinham sobre a DPOC. 

Foram elaboradas e aplicadas as questões apresentadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Avaliação de conhecimentos da amostra sobre a DPOC 

 T0 T1 T2 
 n % n % n % 
Sabe que doença 
respiratória tem? 

2 33,33 6 100,00 6 100,00 

Sabe o que é a 
DPOC? 

2 33,33 5 83,00 5 83,00 

Sabe quais os sinto-
mas da DPOC? 

6 100,00 6 100,00 6 100,00 

Sabe quais os fato-
res de risco? 

3 50,00 5 83,00 6 100,00 

Sabe as complica-
ções? 

5 83,00 6 100,00 6 100,00 

Sabe o tratamento? 6 100,00 6 100,00 6 100,00 
Média  66,61  79,33  97,17 

 

      Foi avaliado no primeiro contacto T0 o que cada pessoa sabia sobre a sua doença. É obser-

vável que somente 33% sabiam efetivamente que doença tinham, sendo por muitos apelidada 

de uma “doença respiratória” ou até como referido por muitos por asma. Durante a entrevista 
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inicial que decorreu na primeira sessão foi constatável que estão familiarizados com a sintoma-

tologia (tosse, dispneia, expetoração e cansaço fácil). Na abordagem quanto aos fatores de risco 

notou-se que metade da amostra tinha conhecimento (50%). Relativamente às complicações é 

sugestivo de associação a outras patologias do foro respiratório que foram abordadas aquando 

o diagnóstico com 83% de respostas certas. Em relação ao tratamento, era usual a utilização de 

farmacologia inalatória e num dos casos oxigenoterapia de longa duração. Em T1 foram refor-

çados ensinos, esclarecidas dúvidas a cada pessoa. É verificável que os elementos da amostra 

adquiriram conhecimento estando com 83% de respostas certas às questões sabe o que é 

DOPC?, fatores de risco, e 100% nas restantes. No último momento de avaliação que corres-

pondeu ao término do programa de reabilitação 5 das pessoas responderam certo as questões e 

somente a pessoa C2 errou à questão sabe o que é a DPOC?  

 

 

Gráfico 6 – Representação gráfica por percentagem da evolução do conhecimento das pessoas 
sobre DPOC  

 

      Podemos assim concluir com análise do Gráfico 6 que a percentagem de conhecimentos 

sobre DPOC das pessoas inseridas na amostra aumentou gradativamente sendo um valor médio 

de conhecimento de aproximadamente de 67% em T0 e 97% no final da intervenção de ER.  
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6.3- Adquirir conhecimentos e competências sobre técnicas de reeducação funcional res-

piratória e motora 

 

      Foram realizados técnicas de RFR e ensinos a pessoas sobre as mesmas no espaço temporal 

de T0 a T1 (aproximadamente de 1 mês). As avaliações de aquisição de conhecimentos no 

domínio das técnicas e da sua eficiência ocorreram no último mês de intervenção no período 

definido de T1 a T2. Foi realizado junto de cada pessoa um programa de reabilitação respiratória 

em que estava contemplado o ensino da técnica de relaxamento, consciencialização e controlo 

da respiração, expiração com lábios semicerrados, respiração abdominodiafragmática sem e 

com resistência, abertura costal global e ensino da tosse para promoção de limpeza de vias 

aéreas.  

 

Tabela 17 – Avaliação de conhecimentos/eficiência dos indivíduos durante o programa de reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda S- Adquire conhecimento  N – Não adquire conhecimento 

Conhecimento sobre técnicas de RFR e motora e treino de AVD 

Doentes C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Avaliação 
Ensinos 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Descanso e relaxamento N S N S N S S S N S S S 

Consciencialização e controlo de respira-
ção 

N S N S N S S S S S S S 

Expiração com lábios semi cerrados S S N S S S S S S S S S 

Respiração abdomino-diafragmática S S S S S S S S S S S S 

Abertura costal global S S S S S S S S S S S S 

 Tosse/limpeza vias respiratórias  S S S  S S  S S  S S  S S  S 

Treino Membros Superiores N S S S S S S S S S S S 

Treino Membros Inferiores N S S S S S S S S S S S 

Medidas de conservação de energia N S N S N S S S S S S S 
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      É facilmente verificável segundo análise da tabela que algumas pessoas não compreende-

ram na primeira sessão algumas das técnicas realizando-as de forma errada quando solicitados 

a realizar autonomamente. É de realçar a técnica de descanso e relaxamento que na sessão T1, 

4 pessoas não a executarem de modo correto, existindo alguma dificuldade em permanecer em 

correto relaxamento de modo comprometendo as intervenções posteriores. Foi reforçado o en-

sino junto dessas 4 pessoas, reforçada a importância da técnica existindo ganhos no conheci-

mento sendo verificável na última sessão (T2). Somente 1 pessoa demostrou dificuldade na 

compreensão da técnica de expiração de lábios semicerrados. A referido pessoa demonstrou 

alguma dificuldade em compreender como franzir os lábios para ‘’soprar a vela’’ tendo-se uti-

lizado o recurso a imagens em que ilustravam os lábios semicerrados conseguindo assim assi-

milado a correta técnica. A demostração através dos lábios do enfermeiro não foi possível pois, 

dado a situação de pandemia COVID 19, as visitas domiciliárias exigiam que o enfermeiro 

utiliza-se EPI não podendo retirar a mascara e viseira para exemplificar. No entanto como é 

observável houve ganhos de conhecimento e capacitação em todas as pessoas na realização das 

técnicas tendo sido avaliados na sessão final (T2). Nas restantes técnicas as 6 pessoas demons-

traram desde o início ter capacidade para executá-las de modo eficaz, mantendo a eficiência até 

ao fim do programa.  

 

Tabela 18 – Avaliação inicial e final de conhecimentos/ competências sobre RFR 

             T1         T2 
  %  % 
Descanso e relaxa-
mento 

 33,33  100,00 

Consciencialização 
e controlo de respi-
ração 

 50,00  100,00 

Expiração lábios 
semicerrados 

 83,00  100,00 

Respiração abdo-
mino-diafragma-
tica 

 100,00  100,00 

Abertura costal  100,00  100,00 
Ensino da 
tosse/limpeza vias 
respiratórias 

 100,00  100,00 

Média  77,67  100,00 
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     Verificamos que a percentagem de pessoas da amostra que demonstram eficiência na reali-

zação das técnicas de RFR em T1 foi de aproximadamente 78% e no final da intervenção de 

ER (T2),todos a demonstraram existindo o ganho absoluto na proficiência e na capacitação dos 

mesmos.  

      Aplicando a check list relativa à averiguação de conhecimentos e competências sobre a 

realização eficiente das técnicas de RFR apurou-se que as 6 pessoas adquiriram os conhecimen-

tos e a competência de saber fazer, dando assim resposta ao objetivo principal de “Adquirir 

conhecimentos e competências sobre técnicas de reeducação funcional respiratória.” Com este 

objetivo atingido é assim possível às pessoas reduzir a tensão psíquica e muscular com técnicas 

de descanso e relaxamento, corrigir e prevenir defeitos ventilatórios utilizando adequada e efi-

cientemente a consciencialização de tempos respiratórios com expiração de lábios semicerra-

dos, respiração/reeducação diafragmática e costal e por ultimo promover e a permeabilidade 

das vias aéreas com o ensino da tosse (dirigida e modificada).  

 

6.4- Melhorar a tolerância ao esforço/atividades  

 

      As pessoas relataram que era usual terem intolerância a atividades como andar ou subir 

escadas/ladeiras, nos cuidados pessoais e nos cuidados domésticos, sendo assim espectável o 

desconhecimento de estratégias para melhoria de tolerância ao esforço. Através da aplicação da 

Escala LCADL foi possível mensurar e quantificar um score inicial de modo a se estabelecer a 

intervenção de ER. 
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Gráfico 7 – Resultados obtidos para a LCADL nos indivíduos nos três momentos de avaliação 

 

      Com base na interpretação dos resultados expostos no Gráfico 7 averigua-se que, segundo 

a aplicação da LCADL podemos avaliar o grau de funcionalidade e constatar que nas quatro 

atividades avaliadas, a intervenção da ER produziu efeitos benéficos existindo ganhos em todas 

as pessoas. Na referida amostra, podemos observar que inicialmente (T0) o score das diversas 

subescalas está consideravelmente aumentado traduzindo comprometimento no cuidado pes-

soal, cuidado domestico, lazer e atividade física. Nas pessoas C3, C5 e C6 ao nível do cuidado 

doméstico o valor é nulo pois as referidas pessoas não realizavam esta atividade não podendo 

assim ser avaliada. Ainda dentro desta atividade, realça-se a pessoa C4 que apresentou score de 

17 nesta atividade em T0 sendo a pessoa com maior limitação no cuidado doméstico. Após 

finalizar o programa de reabilitação (T2), a pessoa C4 apresentou score de 7 verificando-se 

melhor funcionalidade nas atividade domésticas. Verificou-se que as intervenções de ER foram 

adequadas às pessoas, aos seus diagnósticos e às suas limitações traduzindo uma diminuição do 

score.  
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Tabela 19 - Score medio de LCADL por  pessoa  

Grafico 8 – Score medio de LCADL em cada pessoa                          

 

      Podemos verificar no Gráfico 8 os scores totais de avaliação de funcionalidade pela aplica-

ção da LCADL em cada uma das 6 pessoas. Realça-se um a decréscimo de score de T0 a T2 

podendo se observar os valores descritivos na Tabela 19 que completa o gráfico. A referida 

escala identifica o somatório de scores mínimos que são compreendidos entre 0-15 identifi-

cando nestes valores que a pessoa não sente falta de ar/ não realiza essa atividade por não achar 

importante, de 16 a 30 falta de ar moderada, 31 a 45, com muita falta de ar, 46 a 60 a pessoa 

não consegue fazer as atividades por falta de ar e de 61 a 75 é o maior grau de limitação sendo 

a atividade realizada por outra pessoa. Realça-se a pessoa C4 com maior grau de limitação no 

período T0 com score de 35 representando que a pessoa apresentava muita falta de ar na reali-

zação das atividades e constata-se um score de 16 em T2 indicando que a pessoa refere mode-

rada falta de ar no decorrer das AVD revelando ganhos de autonomia. As restantes pessoas 

apresentavam scores em T0 compreendidos num patamar de “falta de ar moderada” indicativo 

de limitação moderada nas AVD (de 16 a 30) e com ganhos na funcionalidade revelados por 

valores de score entre 9 e 15 em T2. 

 

 
Score LCADL 
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C1 24 20 15 
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C3 18 14 10 

C4 35 22 16 

C5 16 11 8 

C6 18 14 9 
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Gráfico 9 – Valores médios amostrais das dimensões avaliadas pela LCADL 

 

      O Gráfico 9 permite fazer uma avaliação tendo em consideração o valor médio do score 

total nas AVD. Observa-se um decréscimo visível de T0 até aos 2 meses de término do pro-

grama de ER (T2). Nesta perspetiva de análise de dados, averigua-se que numa primeira abor-

dagem as atividades cuidado pessoal e lazer são as que mais comprometimento apresentam em 

T0, com um decréscimo em T2 para valor médio amostral de menos de metade.  

 

Tabela 20 – Medias de Scores finais da amostra ao longo do programa de reabilitação 

 T0 T1 T2 
Médias da 
LCADL 

 
23,17 ± 7,47 

 
16,17 ± 5,53 

 
12,5 ± 3,39 

               

 

      Comparando as médias totais e desvio padrão apresentados na escala de LCADL no inicio 

do programa de reabilitação (T0 – 23,17 ± 7,47)  e as obtidas no final (12,5 ± 3,39) verificamos 

que existe uma diminuição em todos os momentos de avaliação e constatou-se que o valor é  

aproximadamente para cerca de metade do inicio para o fim o que sugere que houve melhoria 

no desempenho das AVD e ganhos na funcionalidade.  
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      Para o cumprimento do objetivo de melhorar a tolerância ao esforço/atividades de vida fo-

ram realizados treinos de exercícios e treinos das AVD recorrendo a medidas de conservação 

de energia promovendo a capacitação das pessoas nas AVD sem comprometimento limitador 

da dispneia.  

 

 

Tabela 21 - Avaliação conhecimentos e proficiência sobre treino de exercicio e medidas de 
conservação de energia 

             T1         T2 

  %  % 

Treino Membros Superiores  83,33  100,00 

Treino Membros Inferiores  83,33  100,00 

Exercícios de resistência  

(teste levantar sentar 1m) 

 100,00  100,00 

Medidas de Conservação de energia  50,00  100,00 

Média  79,17  100,00 

 

 

 

      Para tal recorreu-se ao treino de exercício de força ao nível dos membros superiores e infe-

riores verificando-se que houve aquisição de conhecimentos e proficiência na realização dos 

exercícios sendo um contributo para a melhoria do condicionamento físico e de melhoria de 

realização das AVDs.  

 

      No que concerne ao exercício de resistência foi aplicado o teste levantar sentar em 1 minuto 

tendo-se averiguado os seguintes resultados: 
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1

2

3

T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2

Mobilidade Cuidados Pessoais Atividade Habituais Dor / Mal-estar Ansiedade/Depressão Estado de saúde /
ultimo ano

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Tabela 22 – Resultados de repetições de teste levantar sentar 1 minuto 
 

Sexo Idade M1 
/n.ºreps 

M2 
/n.ºreps 

M3 
/n.ºreps 

Resultados 

C1 M 74 20 25 29 + 9 

C2 F 63 25 27 30 + 5 

C3 M 83 13 13 15 + 2 

C4 F 70 15 18 19 + 4 

C5 M 72 27 30 35 + 8 

C6 M 56 30 36 48 + 18 

 

     Com base nos dados da Tabela 22 verificou-se o aumento de repetições nos dois momentos 

de avaliação M2 e M 3 do teste levantar e sentar em 1 minuto, sendo que o aumento de pelo 

menos 3 repetições representa a diferença mínima clinicamente significativa de benefício físico 

após programa de RR (DGS, 2019). Com a análise da tabela anterior verificou-se que as pessoas 

C1, C2, C4, C5 e C6 realizaram entre os momentos de avaliação M1 e M3 um aumento de 

repetições superior a 3. Somente a pessoa C3 teve um aumento de repetições inferior a 3.  

 

6.5- Melhoria da Qualidade de Vida 

      A qualidade de vida é outro fator que está comprometido em doentes com DPOC. As vari-

áveis estado de saúde e qualidade de vida foram avaliadas pela aplicação do Questionário de 

Qualidade de Vida – EuroQol que permitiu ter a perceção de como a doença afetou a vida das 

pessoas da amostra.  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 – Avaliação da Qualidade de Vida com aplicação da EuroQol (EQ 5D) 
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      Nas diversas subescalas que se referem à mobilidade, cuidados pessoais, atividades habitu-

ais, dor/mal-estar, ansiedade/depressão e perceção do estado de saúde no último ano, podemos 

constatar que do início do programa de reabilitação (T0) até ao seu termino (T2) houve uma 

redução do score em ambos as pessoas e em todas as dimensões. É observável os ganhos na 

perceção de qualidade de vida das pessoas submetidos a este estudo.  

 
 

Tabela 23 – Frequências absolutas obtidas na avaliação inicial e final de acordo com as cinco 
dimensões avaliadas pela EuroQoL (EQ 5D) 

  T0 
N 

T2 
N 

Mobilidade  Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 

0 
4 
2 

6 
0 
0 

Cuidados Pessoais Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 

2 
4 
0 

6 
0 
0 

Atividades Habituais Nivel 1                              1                                         6 
Nivel 2                              5                                         0 
Nivel 3                              0                                         0 

Dor/ Mal-estar Nivel 1                            3                                            5 
Nivel 2                            2                                            1 
Nivel 3                            1                                            0 

Ansiedade/Depressão Nivel 1                            2                                            6 
Nivel 2                            4                                            0 
Nivel 3                            0                                            0 

Estado de Saude  
(ultimo ano) 

Nivel 1                            0                                            6 
Nivel 2                            4                                            0 
Nivel 3                            2                                            0                                          

Legenda: Nivel 1 – sem problemas; Nivel 2 – alguns problemas; Nivel 3 – com problemas 

 

 

      Por análise descritiva como é proposto pelo EuroQol Group, constata-se que existiram ga-

nhos em qualidade de vida em todas as pessoas. Na mobilidade, antes de iniciar o programa, 
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foi referido por 2 pessoas “tenho problemas em andar” correspondendo ao maior nivel de gra-

vidade (Nivel 3) e 4 pessoas referiram ‘’tenho alguns problemas a andar”/ nivel intermedio 

(Nivel 2). Nos cuidados pessoais, 4 pessoas estavam em Nivel 2 e 2 pessoas em Nivel 1. Nas 

atividades habituais foi referido por 5 pessoas “tenho alguns problemas em desempenhar …” 

(Nivel 2) e somente 1 pessoa sem problemas nessa dimensão. Na dor/mal-estar um dos inter-

venientes referiu “tenho dor/mal-estar extremo” sendo referido por dor no peito por acumulação 

de expetoração, 2 pessoas avaliaram-se em Nivel 2 e 1  avaliou-se no nivel 1 indicativo de 

ausência de gravidade. Na dimensão ansiedade 4 pessoas avaliaram-se em Nivel 2 e 1 pessoas 

em Nivel 1. No que se refere à última dimensão, que avalia a perceção do nível geral de saúde, 

foi referido por 2 pessoas que a sua saúde estava pior comparativamente ao ano anterior (Nivel 

3) e 4 pessoas referiram que o estado de saúde estava igual (Nivel 2). Após término do programa 

de RR, nas 6 dimensões todas as pessoas da amostra transitaram para o nível 1. Somente na 

dimensão dor e mal-estar a pessoa C4 se manteve no nível 2 demonstrando moderada dor/mal-

estar. 

 

 

Tabela 24 – Valores médios amostrais obtidos na avaliação inicial e final de acordo com as 
cinco dimensões avaliadas pela EuroQoL (EQ 5D) 
 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões T0 /media T2 / media 

Mobilidade 2 (2,3) 1 (1,0) 

Cuidados Pessoais 2 (1,6) 1 (1,0) 

Atividades Habituais 2 (1,8) 1 (1,0) 

Dor/mal-estar 2 (1,6) 1 (1,2) 

Ansiedade/Depressão 2 (1,6) 1 (1,0) 

Estado de Saúde  2 (2,3) 1 (1,0) 

Total  2 (1,87) 1 (1,03) 
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A Tabela 24 traduz a média por dimensão na amostra e a média total de todas as dimensões. 

Destacamos que houve ganhos sendo evidente que antes do início do programa as pessoas re-

feriam em geral ‘’alguns problemas’’ (Nivel 2) e que passados 2 meses há uma melhoria signi-

ficativa com a auto-avaliação das pessoas em ‘’não tenho problemas’’ (Nivel 1). 

 
 

 
Gráfico 11 – Avaliação inicial e final da Qualidade de Vida dos indivíduos obtida pela Euro-

QoL (EQ VAS) 

 

 

      O mesmo instrumento é constituído por uma escala visual analógica (EuroQol VAS) que 

permitiu averiguar a evolução na qualidade de vida com a intervenção da ER. No referido pe-

ríodo de T0 a T2 as pessoas pontuaram a sua perceção de saúde de 0 (pior estado de saúde) a 

100 (melhor estado de saúde) como pode ser observado no Gráfico 11. 
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Tabela 25 – Valores de avaliação inicial e final de qualidade de vida de acordo com a Euro-

QoL (EQ VAS) 
 

T0 T2 Variação de pontuação 

 C1  40 80 +  40 

C2 30 50 +  20 

C3 60 80 + 20 

C4 40 60 + 20 

C5 70 80 +  10 

C6 40 70 +  30 

Média 47 70 +  23 

 

 

 

     Na Tabela 25 comparamos os valores de cada pessoa na sua avaliação do estado de saude 

comparativamente ao ultimo ano. Os dados traduzem que em todas as pessoas a variação de 

pontuação foi positiva. No  caso da pessoa C1 observou-se uma percepção de Qualidade de 

Vida com a maior variação positiva, apresentando em T0 um valor de 40, traduzindo-se por 

uma percepção abaixo do valor médio (50- moderado estado de saude) e em T2 um valor de 80, 

refletindo “muito bom estado de saude”. Na pessoa C2 verificou-se que tinha a pior precepção 

de estado de saude de toda a amostra com uma pontuação inicial de 30 em T0. Após termino 

do programa a mesma pessoa referiu melhorias do estado de saúde posicionando-se num 

patamar médio, sendo T2 de 50. A amostra apresentada uma média de 47 valores em T0 e em 

70 no fim da intervenção de ER (T2). Verifica-se também que na amostra houve em média uma 

variação positiva de 23 pontos descrevendo ganhos em qualidade de vida tendo por base a 

eficácia de um programada de RR e da intervenção de ER, constatando-se a existência de 

ganhos em saúde.  

 

      Para avaliar o impacto da DPCO na vida e bem-estar utilizou-se também o teste de avaliação 

da DPOC (CAT)  e obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Tabela 26 – Resultados de avaliação CAT  

     CAT  
 

T0 T2 

C1 13  4 

C2 12 3 

C3 16 8 

C4 22 9 

C5 12 4 

C6 20 5 

Media 16 6 

Legenda: Score CAT - Leve (6-10) Moderado (11-20) Grave (21-30) Muito Grave (31-40) 

 

 

      Pela analise da Tabela 26, inicialmente em T0 as pessoas C1, C2, C3, C5 e C6 apresentam 

scores de CAT compreendidos entre 11-20 sendo que este intervalo é descrito como um 

moderado impacto da doença na vida e no dia a dia. A pessoa C4 com um score de 22 é 

indicativo de impacto grave (21-30). Em T2 verificou-se um decrescimo do score em todas as 

pessoas. Observa-se que em todos eles o score em T2 é inferior a 10 refletindo um leve impacto 

da DPOC no bem-estar e no dia a dia (6-10).  
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6.6 – Discussão de Resultados e considerações finais 
 

      Neste subcapítulo será apresentada a discussão e análise dos resultados da implementação 

do projeto de intervenção pressupondo comprovar a eficácia da intervenção da ER e de um 

programa de reabilitação de modo a capacitar a pessoa com DPOC e intolerância ao esforço 

para a melhoria nas AVDs e em qualidade de vida. As estratégias e intervenções utilizadas 

foram de encontro ao referencial teórico e à evidência científica com base na pesquisa da lite-

ratura, com o contributo de estudos recentes datados de 2014 a 2021. 

 

     Na amostra que foi estudada existiu uma predominância de indivíduos do sexo masculino 

(67%). Os estudos de Lewko et al. (2014) e Zanini et al. (2015), também referem que os indivíduos 

do sexo masculino são os que predominaram nas suas amostras, existindo nos referidos estudos 

uma predominância de 65% e 77% respetivamente apresentando valores dentro das mesmas 

percentagens em relação a este estudo. Fotokian et al. (2017) referem no seu estudo que existe 

uma mesma percentagem (50%) de ambos os sexos na sua amostra. Apesar de este estudo apre-

sentar uma reduzida amostra (6 pessoas) podemos apurar que em certa medida pode refletir o 

cenário nacional exposto no 13.º Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias 

de 2018 em que existe uma maior predominância de DPOC em homens relativamente às mu-

lheres.  

 

      Em relação à idade dos participantes, neste estudo verificou-se que eram maioritariamente 

idosos havendo uma média de idades de aproximadamente 70 anos. Zanini et al (2015) referem 

que, apesar de uma amostra mais relevante, a predominância de indivíduos encontra-se na faixa 

etária dos idosos, com vários médios de idade na ordem dos 71anos. Alves et. al (2019), Lewko 

et al, (2014) e Fotokian, et al (2017) constatam que a maioria das pessoas com DPOC e que 

foram alvo dos seus estudos estão com idades superiores aos 65 anos de idade. No que podemos 

verificar em termos de realidade do nosso pais, o ONDR (2018) confirma no seu relatório que 

a DPOC é preponderante na faixa etária dos idosos. Assim, com uma predominância de DPOC 

em pessoas idosas, é de esperar que, com o avançar da idade a gravidade da DPOC também 

aumente, como doença progressiva. Neste estudo verificou-se que 50% da amostra tem uma 

idade superior a 70 anos e com tempo de diagnóstico superior a 10 anos. Este fato pode se 
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relacionar com a classificação de gravidade que se obteve, em que metade da amostra apresenta 

uma classificação de gravidade de DPCO igual ou superior a uma GOLD 3, com duas pessoas 

em GOLD 3 (grave) e uma com GOLD 4 (muito grave). Conforme nos refere a literatura, a 

DPOC é uma doença crónica e progressiva, sendo de esperar um agravamento com o passar 

dos anos (GOLD, 2015; Bastos, Vieira & Lima, 2019).  

Dos sintomas associados à DPCO, a dispneia é o mais comum e de grande impacto na 

realização das AVD. Neste estudo foi avaliada a dispneia com recurso à mMRCDyspnea, em 3 

principais momentos, sendo eles o T0 (antes do inicio do programa), o T1 (1 mês de intervenção 

de ER/meio do programa) e T2 (no final do programa/2meses após o inicio). Foi verificável, 

como mencionado anteriormente, que neste estudo houve um decréscimo do grau de dispneia 

sendo exprimido em valores médios amostrais em T0 de 2,33±0,52, T1 de 1±0,63 e no fim do 

programa de reabilitação obteve-se uma progressão expressa pela média amostral em T2 de 

0,33±0,52. Silva, Sousa & Mota (2020) relataram no seu estudo de caso que o programa de RR 

com duração de 13 dias contribuiu para a redução da perceção de dispneia pela pessoa, verifi-

cando-se uma diminuição de grau 3 (avaliação inicial) para grau 1 (avaliação final). Em estudos 

realizados por Fotokian et al (2017) e MacNab et al, (2015) também foi possível constatar que 

existe benefício de um programa de RR no controlo da dispneia.  

 

     Neste estudo foi realizada como estratégia para a capacitação da pessoa com DPOC a pro-

moção da literacia em saúde, verificando-se o ganho de conhecimentos das pessoas sobre a 

doença. Saraiva & Luz (2017) mencionam que a literacia em saúde exibe uma prevalência ina-

dequada ou um baixo nível de literacia funcional em saúde. Esta prevalência é constatável prin-

cipalmente nas pessoas idosas e portadoras de doenças crónicas sendo utilizado estratégias de 

promoção da literacia em saúde. Como referido anteriormente foram abordadas temáticas em 3 

momentos e realizados ensinos, avaliação e reavaliação dos mesmos. No que concerne a este 

estudo foi verificável que a ER tem um papel importante na promoção da literacia junto destas 

pessoas. É referido durante os resultados que algumas pessoas não são detentores de conheci-

mentos sobre a sua doença. Como resultados desta intervenção foi constatado um aumento do 

conhecimento nesta temática sendo expresso pela média percentual em T0 de 67%, T1 de 79% 

e T2 de 97%. Alves et al. (2019) referem que a intervenção de ER também promoveu um au-

mento dos conhecimentos na amostra do seu estudo, existindo 68% no início para 88% no final 
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de indivíduos com conhecimento sobre a doença. Os estudos de Fotokian et al. (2017), e Foto-

kian et al. (2014) corroboram na medida em que obtiveram ganhos em literacia junto das pes-

soas com DPOC. 

 

O treino de técnicas de RFR com a pessoa e o ensino dessas técnicas também foi uma das 

estratégias para promover a literacia e a autogestão da DPOC. Este estudo permitiu que a amos-

tra realiza-se as técnicas de RFR com os ER a supervisionar. O resultado esperado após 2 meses 

de intervenção foi visivelmente bastante satisfatório com todos intervenientes, dado que todos 

eles adquiriram conhecimentos e competências para autonomamente realizarem as técnicas de 

RFR. No estudo de Fotokian et al. (2017) foi igualmente comprovado que a intervenção de ER 

em casa de pessoas com DPOC, para educação para a saúde e no desenvolvimento de conheci-

mentos e habilidades resultou em benefícios para os próprios. Os mesmos autores no seu estudo 

utilizaram intervenções que possibilitaram a adoção de estratégias na pessoa com DPOC para 

aprenderem a viver com a doença, proporcionando uma melhoria na autogestão da doença, me-

lhoria na realização do autocuidado, melhoria na gestão do regime terapêutico e ganhos em 

conhecimentos e capacidades na realização de técnicas de RFR promovendo a autonomia. Silva, 

Mota & Sousa (2020) também obtiveram ganhos consideráveis através de um programa de 

(tele)reabilitação a uma pessoa com DPOC com complicações derivadas de SARS-CoV-2. 

Também Mendes et al (2019) reforçam com base nos resultados do seu estudo, que a RR pro-

porcionou melhorias nos parâmetros respiratórios e comprovou os efeitos positivos da RFF em 

pessoas com DPOC. Estes autores salientam que são intervenções de baixo custo e não exigem 

utilização de muito material, podendo melhorar a adesão de realização das AVDs no domicílio 

da pessoa. Moazeni, S. Ghaljeh, & Navidian, (2020) de acordo com os resultados do seu estudo 

reforçam que a RR, além de trazer benefício no controlo da sintomatologia, melhora o estado 

clínico e facilmente conduz a melhorias na qualidade de vida em pessoas com DPOC. Os refe-

ridos autores sugerem que os profissionais de saúde adotem a RR como parte integrante do 

plano de cuidados para essas pessoas, sendo a sua implementação uma prioridade do tratamento 

de pessoas com DPOC. 

 

      A avaliação das AVDs foi muito relevante na amostra devido às limitações que a DPOC 

impõe conforme verificável neste estudo. Com a aplicação da LCADL foi possível mensurar as 

implicações nas atividades: cuidado pessoal, cuidado doméstico, lazer e atividade física. Neste 
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estudo verificou-se a limitação numa avaliação inicial com um valor médio de 23,17 ± 7,47. 

Com o desenvolver do programa os resultados foram indicativos de menor limitação nestas 

AVDs demonstrados em T1 com 16,17 ± 5,53 e T2 com 12,5 ± 3,39. Pardell et al.(2018) com-

provaram também que existem limitações no desempenho das AVDs principalmente na ativi-

dade física.  Estes autores constataram que um programa de reabilitação respiratória desenvol-

vido em 8 semanas obteve ganhos na capacidade em exercer a atividade física, no controlo da 

dispneia e na melhoria da qualidade de vida em pessoas com DPOC grave e muito grave. Já 

Costi et al (2009) também recorreram à aplicação da LCADL e observaram alterações signifi-

cativas no desempenho das AVDs nos elementos da amostra no final do programa. Os anterio-

res autores averiguaram que no final do período de estudo, as pessoas do grupo de intervenção 

melhoraram o desempenho nas AVD em comparação com os pacientes do grupo controle, tendo 

sido também constatável a perceção reduzida de fadiga e dispneia.  

 

      As implicações da DPOC na qualidade de vida são evidentes estando referidos pela litera-

tura. Com este estudo foi pretendido confirmar esse comprometimento através da aplicação do 

Questionário EuroQol. As pessoas da amostra usaram a escala para se auto-avaliarem permi-

tindo conhecer a sua perceção de qualidade de vida, enquadrando-se num de 3 níveis nas 6 

dimensões presentes no instrumento de avaliação. Constatou-se neste estudo que as implicações 

estavam presentes, existindo um valor médio amostral de Nivel 2 referido como existência de 

“alguns problemas”. No estudo de NacNab et al. (2015) foi aplicado o mesmo instrumento de 

avaliação em dois momentos distintos e foi visível também a implicação que a DPOC teve na 

vida das pessoas. De acordo com os estudos desses autores a intervenção junto destas pessoas 

produziu benefício no estado de saúde de pessoas com DPOC, reduzindo o nível de depressão, 

stress e ansiedade, verificando-se uma tendência para a melhoria da qualidade de vida, uma vez 

que concedeu à pessoa confiança para agir de acordo com o seu plano de autogestão. Neste 

estudo podemos constatar o mesmo como resultado da intervenção da ER na pessoa com 

DPOC. Foi observável que as 6 pessoas da amostra avaliaram na EuroQoL VAS uma melhoria 

geral na qualidade de vida, existindo em média um crescimento da pontuação na ordem dos 23 

valores, revelando um ganho, tendo a ER e a RR nos cuidados à pessoa com DPOC um contri-

buto importante. Moazeni, S. Ghaljeh, & Navidian, (2020) reforçam este reconhecimento su-

gerindo que a RR é prioritária no cuidado à pessoa com DPOC para melhoria de qualidade de 

vida. 
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      Com este estudo foi possível comprovar o contributo da ER e da implementação de um 

programa de RR em pessoas com DPOC, promovendo a sua capacitação e autogestão da do-

ença. As intervenções implementadas pela ER foram exclusivamente num contexto domiciliá-

rio, revelando-se eficazes e com ganhos efetivos para a pessoa e família. Conclui-se que a in-

tervenção da ER produz ganhos na literacia em saúde da pessoa com DPOC, através de estra-

tégias de promoção do conhecimento sobre a doença, complicações, fatores de risco e trata-

mento. Dentro desta dinâmica de aumento da literacia foi possível promover a autoeficácia 

nestes tipo de doentes através das aprendizagens de técnicas de RFR, treino de exercício e de 

medidas de conservação de energia visando a autonomia, melhoria das AVDs e qualidade de 

vida. Foi possível demonstrar com o presente estudo que a ER tem um papel educativo, promo-

vendo a capacitação da pessoa com DPOC para a autogestão da saúde/doença, contribuindo 

para melhoria do bem-estar.  
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7- ANALISE REFLEXIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

      Em Enfermagem é indispensável uma análise reflexiva sobre a prática de cuidados, 

requerendo que a avaliação e intervenção seja fundada por uma reflexão consciente, cuidada, 

prudente e ativa. Assim, segundo Santos & Fernandes (2004) o enfermeiro deverá ter 

capacidade de reflexão, para poder melhorar e corrigir a prática evoluindo para a competência. 

      É nesta ótica que se torna importante abordar neste capítulo de modo reflexivo o 

desenvolvimento de competências. No decurso deste curso de mestrado em enfermagem, com 

especialização na área de enfermagem de reabilitação é pretendido a aquisição de competências 

no âmbito de Enfermeiro Especialista, de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação e de Mestre em Enfermagem.  

    No desenvolvimento de competências, o Enfermeiro Especialista (EE) deve realizar uma 

autoaprendizagem, a questionar-se sobre o seu procedimento e a fazer uma reflexão critica 

sobre as experiências vivenciadas no foro profissional, procedendo à autoavaliação das mesmas 

com o intuito de discernir sobre elas (Deodato, 2004). Segundo o Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (2011):  

 

Especialista é o enfermeiro com um conhecimento aprofundado num domínio específico 
de enfermagem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos 
problemas de saúde, que demonstram níveis elevados de julgamento clínico e tomada 
de decisão, traduzidos num conjunto de competências especializadas relativas a um 
campo de intervenção (p.8648). 
 

     Assim, neste período de formação foram integrados conhecimentos especializados, 

adquiridas aptidões técnico-científicas e desenvolvida a capacidade de um juízo clínico visando 

a análise reflexiva de problemáticas de saúde e implementação de intervenções especializadas 

com vista a resultados esperados.  

    É esperado que o Enfermeiro Especialista aprofunde as competências de âmbito de cuidados 

gerais assim como na dimensão da liderança, da educação das pessoas e colegas, na instrução 

e orientação permitindo avançar e melhorar os cuidados de enfermagem, orientando a sua praxis 
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no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, na melhoria contínua da qualidade e 

gestão dos cuidados e desenvolvimento de aprendizagens (OE, 2011).  

     No desenvolvimento do Estágio Final em ER foram desenvolvidas aprendizagens de modo 

à aquisição de competências especificas de EEER, regulamentadas pela OE referindo que o 

EEER : 

      - Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os 

contextos da prática de cuidados;  

      - Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e ou restrição da participação 

para a reinserção e exercício da cidadania;  

      - Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa. 

     A reabilitação, enquanto especialidade multidisciplinar, apresenta um domínio de 

conhecimentos e procedimentos especializados, com o objetivo de apoiar a pessoa com doença 

aguda, crónica maximizando o seu potencial funcional e a sua autonomia (OE, 2010b). De 

acordo com o Regulamento das Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação:  

 

O enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação concebe, implementa e 
monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados nos 
problemas reais e potenciais das pessoas. O nível elevado de conhecimentos e 
experiência acrescida permitem-lhe tomar decisões relativas á promoção da saúde, 
prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação maximizando o 
potencial da pessoa. (OE 2010b, p.1). 

 

      Para alcançar e desenvolver as competências referidas anteriormente, foram delineados 

objetivos referenciados no capítulo 4, enquanto mestre e especialista em ER, que serão descritos 

e analisados seguidamente assim como o modo que foram atingidos. 
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      Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam limitações da 

atividade, incapacidades e restrição no desempenho das AVD derivado da intolerância ao 

esforço 

      A elaboração do projeto de intervenção e do programa de reabilitação respiratória na pessoa 

com DPOC teve por base a aquisição e mobilização de conhecimentos teóricos específicos do 

doente do foro respiratório. Estas bases foram os pilares para a construção do programa de 

reabilitação e para aplicá-lo em contexto clinico, permitindo compreender toda as alterações 

físicas, psicológicas e sociais da DPOC. Para identificar as alterações decorrentes da condição 

de saúde foi utilizado o recurso a instrumentos de recolha de dados, instrumentos estes que se 

encontram validados e com evidência científica comprovada, nomeadamente com a aplicação 

de escalas validadas pela Ordem dos Enfermeiros e internacionalmente aceites (Escala London 

Chest Activity of Daily Living, Escala de Borg modificada, Escala mMRC Dispneia, 

Questionario EuroQoL, ….). Para a colheita de dados de modo a compreender e poder 

diagnosticar as alterações derivadas da doença, foram realizadas entrevistas às pessoas, 

pesquisa dos processos clínicos para obter informação sobre meios complementares de 

diagnóstico, assim como notas de enfermagem, médicas e de outros profissionais. Posto isto, 

com acesso a dados e informação clinica foi possível avaliar a funcionalidade da pessoa e 

elaborar os diagnósticos de ER tendo por base o Padrão Documental dos Cuidados de 

Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. A ER dá sempre primazia à 

funcionalidade da pessoa, sendo um dos objetivos principais promover a máxima 

funcionalidade. No caso especifico deste projeto de intervenção a aplicação da LCADL, foi de 

extrema importância para a avaliação inicial de cada pessoa com DPOC. O referido instrumento 

permitiu entender o grau de capacidade/incapacidade funcional e as reais necessidades de cada 

um, sendo estabelecidas posteriormente as estratégias para maximizar a autonomia e dar mais 

qualidade de vida e bem-estar à pessoa.  

 

      Implementar e desenvolver programas de reabilitação, adaptados às limitações nas 

AVD e à maximização da autonomia e da qualidade de vida  

      O objetivo anterior foi alcançado com a criação e implementação de um programa de 

reabilitação respiratória para pessoas com DPOC e intolerância ao esforço permitindo 

desenvolver um plano de intervenção, realizando a análise da pessoa/família “holisticamente”, 
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a delineação de objetivos e estratégias de intervenção profissional assim como o processo de 

avaliação continua. Consistiu num programa dinâmico e adaptado à realidade de cada pessoa 

da amostra. As estratégias que visavam nos planos de intervenção sofreram as alterações 

necessárias indo ao encontro das necessidades e expectativas das pessoas. O improviso foi 

muitas vezes a chave do sucesso dado não existir material suficiente e ter que se utilizar meios 

que dessem a mesma resposta (ex: cabos de vassoura em vez de bastão). Os objetivos e 

estratégias de intervenção permitiram operacionalizar a ação do EEER de modo a maximizar a 

autonomia e melhorar a qualidade de vida. A avaliação dos resultados do programa de 

reabilitação respiratória permitiu averiguar que existiram resultados positivos para a 

funcionalidade do doente, melhoria nas AVD e qualidade de vida.  

 

      Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de enfermagem de reabilitação 

à pessoa com afeções do foro respiratório e neurológico. 

      Para o cumprimento deste objetivo foi fundamental usar metodologia fundamentada no 

método científico, com o intuito de planear cuidados especializados e individualizados. Na 

metodologia científica de trabalho esteve contemplada a avaliação inicial tendo por base a 

recolha de dados (referido no primeiro objetivo) um diagnóstico de ER, um plano de 

intervenção e avaliação final.  

      Para cada situação de cada pessoa foram aprofundados e mobilizados conhecimentos de ER 

de modo a serem o alicerce/fundamento científico, permitindo a avaliação da funcionalidade e 

a definição de diagnóstico com base nas alterações e limitações da atividade e das incapacidades 

da pessoa. Foi realizada elaboração de programas de reabilitação respiratória e aplicação de 

planos de intervenções e técnicas de RFR e motora com o objetivo de promover as capacidades 

e o autocuidado. As intervenções implementadas foram planeadas com o propósito de otimizar 

e reeducar a função respiratória e motora, assim como a avaliação e reavaliação de todo o 

processo de reabilitação. Para uma correta avaliação/monitorização dos resultados obtidos 

foram aplicados novamente os instrumentos de avaliação validados no final do programa de 

intervenção. A aplicação destes instrumentos em dois momentos distintos permitiu confirmar a 

efetividade dos mesmos instrumentos que permitiram demonstrar os benefícios do plano de 

intervenção de ER que foi aplicado revelando uma evolução na funcionalidade, na autonomia, 
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na autoeficácia de gestão da saúde/doença, na qualidade de vida e na satisfação da 

pessoa/família.  

      Esteve presente em cada plano de intervenção a individualidade de cada pessoa/família. As 

intervenções da qual constavam no plano permitiram melhorar os conhecimentos das pessoas 

sobre DPOC, adquirir conhecimentos sobre técnicas de RFR, melhorar a tolerância ao 

esforço/atividade e melhorar a Qualidade de Vida.   

 

     Gerir os cuidados de enfermagem de reabilitação otimizando a resposta da equipa de 

enfermagem e seus colaboradores com os contributos da equipa multidisciplinar  

     O objetivo foi alcançado na medida em que todo a pessoa acompanhado na comunidade tem 

obrigatoriamente uma avaliação multidisciplinar sendo elaborado um Plano Individual de 

intervenção que é de carater multiprofissional. A elaboração de programas de cuidados tiveram 

sempre a visão da pessoa como ser holístico e bio-psico-social. Neste sentido foi fundamental 

a articulação com os vários profissionais da equipa multidisciplinar da UCC, promovendo a 

melhoria da qualidade dos programas e dos cuidados, gerindo os cuidados e otimizando a 

resposta da equipa de enfermagem e dos colaboradores, de modo a prestar cuidados a pessoas 

com necessidades especiais, permitindo a maximização da funcionalidade e promovendo a 

reinserção e acesso à cidadania. A minha integração numa equipa multidisciplinar permitiu que 

os restantes profissionais desta equipa vissem a importância da ER no processo de reabilitação 

das pessoas, tendo sido muitas vezes uma ponte entre a pessoa/família/comunidade e os 

restantes profissionais de saúde. Este papel que foi desempenhado assumiu um carater 

facilitador para a reabilitação, uma oportunidade que permitiu um serviço de proximidade. A 

partilha de informação com a equipa médica foi um contributo para a qualidade dos serviços e 

para melhorar o acompanhamento às pessoas. Durante todo o processo de reabilitação, a equipa 

médica manteve-se informada sobre a evolução das pessoas e do seu estado de saúde. Notei o 

reconhecimento médico pelo papel que a ER desempenhou na casa das pessoas e de como foi 

importante para um planeamento de cuidados mutuo. Relativamente ao trabalho em equipa com 

a fisioterapeuta, foi realizada uma boa gestão da prestação de cuidados, articulando e realizando 

intervenções de modo continuado e em colaboração para o benefício das pessoas. A partilha de 

informação e a delineação de estratégias em conjunto foi um pilar para a construção da 

capacitação para o autocuidado das pessoas acompanhadas em domicílio. Também foi realizada 
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interação com o assistente social, permitindo a avaliação social e familiar das pessoas e 

cuidadores. O acompanhamento contínuo da Enfermagem na casa das pessoas é um contributo 

para se conhecer determinadas caraterísticas e situações da pessoa e do meio em que habita. 

Esta sensibilidade que se vai adquirindo com o trabalho em comunidade é um fator contributivo 

para identificação de necessidades, sendo muitas vezes estas colmatadas com uma 

interdisciplinaridade eficaz. Mesmo tendo experiência em trabalhar na comunidade, estar 

perante outras pessoas, outra equipa multidisciplinar e estar numa situação de ser mestrando, 

foi um desafio para a minha aprendizagem que permitiu adaptar-me a uma nova realidade. A 

abordagem inicial e a apresentação do programa de reabilitação às pessoas foi um desafio. Senti 

que ir ao encontro de pessoas que tinham limitações mas, que de certa forma estavam 

“acomodadas” à situação, foi um desafio que permitiu a avaliação conjunta das necessidades 

reais da pessoa e das suas expectativas. Assim foi criado o ponto de partida sendo o primeiro 

passo para estabelecer uma confiança terapêutica entre pessoa/família e enfermeiro. Como 

abordado anteriormente, os recursos são escassos na comunidade, mas as fraquezas podem ser 

transformadas em forças. Nesta perspetiva, nenhuma pessoa ficou sem realizar o seu programa 

de reabilitação por existirem recursos matérias insuficientes, tendo sido adaptado e reajustado 

o que estava ao alcance da Enfermagem e da pessoa. Fazer Enfermagem de Reabilitação na 

casa da pessoa é um desafio diário e uma oportunidade de desenvolver a resiliência profissional. 

Como já referido, o domicílio é um ambiente não controlado e entrar na casa da pessoa requer 

saber-estar, saber-ser e saber-saber ser enfermeiro na comunidade. Na prestação de cuidados 

no domicílio mais uma vez foi necessário, além da colaboração da pessoa, o contributo do 

cuidador e da família para o sucesso do programa de reabilitação. Quando se trabalha a 

capacitação, tem que se ter assente que a capacitação é uma competência a adquirir por todos 

os membros daquela família. A distribuição de papéis foi fundamental. Colocar a família com 

capacidade de realizar uma vigilância eficaz do estado de saúde e da continuidade do programa 

de reabilitação é um fator contributivo de sucesso da ER na comunidade. Os cuidadores e 

família foram fundamentais para averiguação de adesão ao regime terapêutico e para o 

cumprimento, motivação e continuidade dos programas implementados no domicílio. 
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      Produzir dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de 

reabilitação. 

     Com a elaboração deste relatório é pretendido que a eficácia de um programa de RR seja 

alcançada e que os dados produzidos apresentem resultados de eficiência da ER através da 

implementação de programas de reabilitação à pessoa com DPOC e intolerância ao esforço para 

melhorias nas AVD e Qualidade de Vida. Para o cumprimento deste objetivo foi desenvolvida 

a competência de comunicar conclusões, raciocínios e conhecimentos, estando contemplada na 

redação deste relatório através de um programa de ER, com intervenções e estratégias capazes 

de justificar os resultados esperados. Este projeto tem assim o objetivo de disseminar resultados 

sensíveis aos cuidados de ER pela evidência científica neles demonstrada e para o 

desenvolvimento e reconhecimento da ER como disciplina científica. Neste sentido os dados 

produzidos neste projeto evidenciam os resultados da intervenção fundamentada e das ações 

que contribuíram para a eficiência, eficácia e efetividade da intervenção da ER na pessoa com 

DPOC numa vertente comunitária. Desta forma e como já referido anteriormente, este objetivo 

foi atingindo verificando-se com este projeto um contributo para o desenvolvimento teórico e 

ampliação de conhecimentos da Enfermagem de Reabilitação enquanto ciência. Assim e dentro 

do âmbito de alcance do objetivo referido, podemos enquadrar a obtenção do grau de mestre, 

como objetivo e competência adquiridos neste período de aprendizagens. De acordo com o 

Decreto Lei nº 63/2016, para obter este grau do ensino superior, foram adquiridos 

conhecimentos mais aprofundados em enfermagem aplicados e orientados para a finalidade de 

investigação e de produção de resultados e evidencia cientifica. Com base nos conhecimentos 

e aptidões especializadas adquiridas foi possível a sua aplicabilidade em contexto clinico, com 

o objetivo de resolução de problemáticas de saúde, de averiguação de evidência científica 

através dos resultados sensíveis aos cuidados de ER descritos neste relatório.  
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CONCLUSÃO 

 

      Este capítulo finaliza um caminho percorrido bastante enriquecedor em aprendizagens, 

aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de competências específicas de EEER. 

Durante este percurso as diversas oportunidades, situações e contextos clínicos permitiram cres-

cer enquanto enfermeiro, enquanto especialista em ER e enquanto pessoa. O Estágio Final teve 

grande contributo para melhorar a minha intervenção junto das pessoa com limitações no au-

tocuidado e incapacidade funcional. Neste sentido, as diversas oportunidades que surgiram per-

mitiram o desenvolvimento a nível teórico, técnico e prático para cuidados de ER de qualidade 

para promover o autocuidado, a autonomia nas AVD e reinserção social destas pessoas. 

      Foram estas oportunidades que permitiram o input para o processo de ser EEER e possibi-

litaram resultados que se refletiram na capacidade de intervenção terapêutica com diversas pes-

soas em diferentes contextos de saúde. Assim, este relatório é o resultado de toda uma inter-

venção onde se encontra descrita toda a implementação de um programa de reabilitação, numa 

vertente de reabilitação respiratória e em contexto domiciliário.  

      Como fundamento deste Projeto foi importante a realização de uma pesquisa detalhada ba-

seada na evidência científica, apoiada em resultados de investigação e orientações das boas 

práticas de cuidados de cuidados de enfermagem de reabilitação. 

     Na pessoa com DPOC, por se tratar de uma doença crónica progressiva, com implicação na 

deterioração respiratória, na autonomia e na qualidade de vida, é imperativo a intervenção da 

ER, desenvolvendo cuidados de enfermagem especializados, no âmbito de minorar repercus-

sões da doença, evitar agudizações e consecutivos reinternamentos hospitalares. 

Nesta circunstância, as intervenções do EEER centraram-se para a capacitação da pessoa com 

DPOC e intolerância ao esforço, com o principal propósito de habilitar a pessoa para a autoge-

stão da saúde/doença, reconhecimento de sintomatologia, aquisição de conhecimentos sobre o 

técnicas de RFR e motora, maximizando assim a sua autonomia e promovendo a qualidade de 

vida.  
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      Assim foi possível enquanto futuro EEER conceber, implementar e monitorizar planos e 

programas de enfermagem de reabilitação com um carater personalizado e holístico, tendo por 

base necessidades reais, problemas potenciais e sobretudo indo em favor das expetativas da 

pessoa/família e da sua satisfação com os cuidados de ER. A realização de um programa de 

reabilitação respiratória, principalmente de RFR, treino de exercício e intervenção educacional 

promoveu melhoria da função respiratória, melhoria de tolerância ao esforço e autogestão no 

autocuidado.  

      Para o sucesso do programa de intervenção foi necessário o contributo de uma equipa mul-

tidisciplinar e de colocar a pessoa e família como centro do seu processo de reabilitação, sendo 

implicados no autocuidado e na responsabilização pela sua saúde.  

      Os EEER como membros de uma equipa multidisciplinar são profissionais de saúde espe-

cializados e capacitados para prestar cuidados a todas as pessoas, seja qual for o seu nível de 

incapacidade assim como no que respeita à sua situação de saúde, ajudando a pessoa a superar 

as suas limitações, com o suporte familiar (Cordeiro & Menoita, 2012; Hesbeen, 2003).  

 
     Foram realizados ensinos à pessoa e família de modo a aumentar a sua autoeficácia contri-

buindo para a promoção da literacia em saúde, tendo sido atingidos os objetivos terapêuticos 

da pessoa e os meus objetivos enquanto mestrando. Foram verificáveis os resultados positivos 

da intervenção da ER, sendo atingida a aptidão da população alvo na realização das diversas 

técnicas e exercícios, sendo avaliados e verificados resultados com o contributo de instrumentos 

de avaliação validados, podendo ser mensurável a evolução da capacidade funcional. 

      A maior ambição deste projeto está mais além de resultados quantitativos de escalas, mas 

sim na contribuição da ER para melhoria da qualidade de vida destas pessoas e do seu reconhe-

cimento e valorização pela nossa profissão.  

      É pretendido com este projeto a continuidade da sua implementação no local onde decorreu 

o Estágio Final de modo a que mais pessoas beneficiem da intervenção de ER. Para tal foi 

facultado o projeto, a metodologia, o programa de intervenção e os resultados da efetividade 

das estratégias da enfermagem de reabilitação. É importante a sua aplicabilidade a uma amostra 

estatisticamente mais relevante, permitindo demonstrar a importância que o EEER tem na co-

munidade e no acompanhamento a pessoas do foro respiratório. É também pretendido por mim 

aplicar este projeto no meu local de trabalho, adaptando-o às caraterísticas e dinâmicas do meu 
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serviço e da população, de modo transmitir os benefícios que todo este Mestrado trousse para 

mim e que contribuirá para a melhores cuidados de enfermagem às pessoas.  

     Em suma, considero que enquanto futuro EEER, com a orientação da Enf.ª Tutora desen-

volvi um papel importante na dinâmica de promoção de autocuidado, autogestão e de funcio-

nalidade da pessoa com DPOC. Existiram algumas dificuldades e barreiras, mas das fraquezas 

fizemos forças para o sucesso da intervenção de ER com segurança, potenciando a autonomia 

e o bem-estar. Os objetivos propostos tendo em vista a individualidade da pessoa foram alcan-

çados com sucesso e possibilitaram a otimização da gestão dos cuidados de saúde, potenciando 

os ganhos em saúde e a satisfação da pessoa com a intervenção da ER. 
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Ensinos 
 

Compreende Realização 

SIM NÃO Eficaz Não Eficaz 

Ensino sobre DPOC     

Ensino sobre a técnica de 
relaxamento 

    

Consciencialização e 
controlo da respiração 

    

Expiração com lábios 
semi-cerrados 

    

Respiração diafragmática     

Reeducação diafragmática     

Abertura costal global     

Ensino da tosse 
 

    

Exercicios MS     

Exercicios MI     

Teste levantar sentar 
1minuto 
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Anexo B – Questionário para Avaliação do Grau de Dispneia 
(mMRCDyspnea) 
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Escala de Dispneia mMRC 

Grau 0 Sem problemas de falta de ar exceto em caso de exercício intenso 

“Só sinto falta de ar em caso de exercício físico intenso” 

Grau 1 Falta de fôlego em caso de pressa ou ao percorrer um piso ligeiramente inclinado 

“Fico com falta de ar ao apressar-me ou a percorrer um piso ligeiramente inclinado” 

Grau 2 Andar mais devagar que as restantes pessoas devido a falta de fôlego, ou necessidade de 
parar para respirar quando anda no seu passo normal. 

“Eu ando mais devagar que as restantes pessoas devido à falta de ar, outenho de parar para 
respirar quando ando no meu passo normal” 

Grau 3 Paragens para respirar de 100 em 100 metros ou após andar alguns minutos seguidos. 

“Eu paro para respirar depois de andar 100 metros ou passados minutos” 

Grau 4 Demasiado canasado/a ou sem fôlegopara sair de casa, vestir ou despir. 

“Estou sem fôlego para  sair de casa.” 
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Anexo D- Escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) 
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Anexo E- Questionário de Qualidade de Vida – EuroQol 
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Anexo F – Autorização à Coordenadora da UCC para a aplicação do 
projeto de investigação 
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Anexo G – Parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja  
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Anexo H – Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Alentejo 
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