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inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”  
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RESUMO 
 
 

Enquadramento: O envelhecimento é inerente ao ciclo de vida, o aumento do índice de 

envelhecimento associado ao aumento da longevidade, impõem medidas que promovam a 

manutenção e, ou, a melhoria da funcionalidade da pessoa idosa no seu contexto real. As 

repercussões decorrentes do processo de envelhecimento, culminam, com frequência, na 

limitação e na incapacidade da pessoa idosa em realizar as atividades de vida diárias, sendo 

essencial que esta mantenha a marcha. Deste modo, a Enfermagem de Reabilitação é 

catalisadora na capacitação da pessoa idosa e da sua família na melhoria da funcionalidade, 

diminuindo a dependência e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Objetivo: Descrever o processo de desenvolvimento e aquisição de Competências Comuns, 

Específicas e de Mestre em Enfermagem de Reabilitação, as atividades desenvolvidas em 

contexto de Estágio Final e evidenciar os ganhos em saúde sensíveis a um programa de 

reabilitação, na pessoa idosa residente na comunidade com marcha comprometida. 

Metodologia: A metodologia reflexiva promoveu a aquisição de competências desenvolvidas no 

decorrer dos três contextos de estágio num total de 464 horas. Na implementação de um 

programa de enfermagem de reabilitação, às pessoas idosas residentes na comunidade com 

marcha comprometida, recorreu-se à metodologia de estudo de casos múltiplos, sustentado na 

Teoria de Enfermagem do Défice do Autocuidado de Orem e na Teoria das transições de Meleis. 

Avaliaram-se os resultados da capacitação para o Autocuidado: Marcha. Foi selecionada a 

amostra segundo os critérios de inclusão: ter idade igual ou superior a 65 anos, possuir 

compromisso na marcha, aceitar integrar o programa de reabilitação e como critérios de 

exclusão: possuir compromisso cognitivo ou neurológico.  

Resultados: A elaboração do presente relatório e a realização dos estágios clínicos, 

possibilitaram a oportunidade de desenvolver e adquirir competências Comuns e Específicas em 

Enfermagem de Reabilitação e de Mestre. Relativamente ao programa de intervenção, as 

avaliações realizadas na primeira visita, na sexta e na décima segunda visita, pelo enfermeiro de 

reabilitação, demonstraram indícios de melhoria de uma forma global na funcionalidade, na 

independência e no equilíbrio da pessoa idosa, apresentando ganhos em saúde e sensíveis aos 

cuidados deste.  
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Conclusão:  O desenvolvimento e a aquisição de competências de Enfermagem de Reabilitação 

e de Mestre foram alcançados, contribuindo para o aumento da capacitação e da melhoria da 

funcionalidade da pessoa idosa, sujeita à intervenção do enfermeiro de reabilitação.  

 

Palavras-Chave: Educação Baseada em Competências; Educação em Enfermagem; Enfermagem 

em reabilitação; Empoderamento para a Saúde; Análise da marcha; Marcha  
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ABSTRACT 

 
 
Framework: Aging is inherent to the life cycle, and the increase in the aging index associated 

with increased longevity imposes measures to promote the maintenance and, or improvement 

of the elderly person´s functionality in their real context. The repercussions resulting from the 

aging process often culminate in the elderly person’s limitation and inability to perform activities 

of daily life, thus it is essential for them to keep going. Thus, Rehabilitation Nursing is a catalyst 

in the empowering of the elderly person and their family to improve functionality, decrease 

dependence and contribute to improving the quality of life. 

Objective: To describe the process of development and acquisition of Common, Specific and 

Master’s skills in Rehabilitation Nursing, the activities developed in the context of Final Stage 

and highlight the health gains sensitive to a rehabilitation program in community-dwelling 

elderly people with impaired gait. 

Methodology: The reflective methodology promoted the acquisition of skills developed during 

the three contexts of internship in a total of 464 hours. The implementation of a rehabilitation 

nursing programme for community-dwelling older people with impaired gait used the multiple-

cases study methodology, supported on Orem´s Nursing Theory of Self-care Deficit and Meleis´s 

Theory of the Transitions. The results of the empowerment for Self-care:  were evaluated Gait 

were assessed. The sample was selected according to the inclusion criteria: being 65 years old 

or older, gait impairment, acceptance to participate in the rehabilitation programme; and as 

exclusion criteria: having cognitive or neurological impairment. 

Results: The preparation of this report and the completion of clinical internships provided the 

opportunity to develop and acquire Common and Specific Skills in Rehabilitation Nursing and 

Master’s Nursing. In relation to the intervention programme, the assessments carried out at the 

first, sixth and twelfth visit by the rehabilitation nurse, showed evidence of overall improvement 

in the functionality, independence and balance of the elderly, presenting gains in health and 

sensitive to health care. 

Conclusion: The development and acquisition of Rehabilitation Nursing and Master’s 

competencies were achieved, contributing to the increase of training and improvement of the 

functionality of the older person, subject to the intervention of the rehabilitation nurse. 
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Keywords: Competency-Based Education; Education in Nursing; Rehabilitation Nursing; 

Empowerment for Health; Gait Analysis; Gait 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem e Especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, em Associação com a Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da 

Universidade de Évora e das Escolas Superiores de Saúde dos Politécnicos de Beja, Castelo 

Branco e Setúbal, desenvolveu-se o presente relatório de estágio, integrado na Unidade 

Curricular Estágio Final, visando a obtenção do grau de Mestre em Enfermagem e Especialista 

em Enfermagem de Reabilitação. 

A realização do Estágio Final decorreu no período de 03 de março a 20 de agosto, 

inicialmente numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) na região do Alentejo, porém, 

decorrente do estado de pandemia e a escassez de recursos humanos, ocorreu a suspensão do 

mesmo. Posteriormente, o restante estágio decorreu de 14 de junho a 20 de agosto num 

Hospital, serviço de internamento em Ortopedia, na região do Alentejo. 

A elaboração do presente relatório regeu-se pelas linhas orientadoras, que norteiam o 

planeamento de atividades da unidade curricular em questão.  

Considerando que, o estudante deve adquirir competências que lhe permitam: planear 

cuidados de enfermagem de reabilitação nos vários contextos de atuação, respeitar a 

individualidade da pessoa/família, implementar e executar intervenções nas mais variadas 

situações de saúde/doença, objetivando a adaptação às limitações da mobilidade, à 

maximização da autonomia e da qualidade de vida. Recorrendo ao planeamento, à 

implementação, à execução de programas de treino de Atividades de Vida Diária (AVD) e do 

recurso a ajudas técnicas; à gestão dos cuidados e projetos otimizando a resposta da equipa de 

enfermagem e da articulação na equipa multidisciplinar; e à avaliação da efetividade destas 

intervenções comprovando, através dos dados obtidos, resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem de reabilitação (Ferreira et al., 2021).  

Desta forma, o estudante deve, também, integrar uma equipa multidisciplinar, estar sob 

orientação e supervisão de um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER), 

no percurso de desenvolvimento de competências, de aprofundamento e aquisição de novos 

conhecimentos (Ferreira et al., 2021).  

Este relatório visa explanar as atividades desenvolvidas no decurso do Estágio Final em 

Enfermagem de Reabilitação, nomeadamente, a descrição do processo de desenvolvimento, a 
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implementação do projeto de intervenção profissional de Enfermagem de Reabilitação, 

realizado numa UCC na região Alentejo, intitulado “A Enfermagem de Reabilitação na 

Capacitação da Pessoa Idosa Residente na Comunidade com Marcha Comprometida” e os 

ganhos sensíveis à intervenção do EEER nas AVD e na qualidade de vida da pessoa idosa. 

Concomitantemente, ressalta a capacidade de reflexão crítica encadeada no decorrer de todo 

este percurso de aprendizagens e competências comuns do enfermeiro especialista, específicas 

do EEER e as de mestre, por conseguinte, deve ser presente a provas públicas.  

Os fatores determinantes na escolha deste contexto e deste tema, para a implementação 

do presente projeto, prendem-se, não só, com a minha área de prestação de cuidados, 

nomeadamente, Cuidados de Saúde Primários (CSP), Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP), que indubitavelmente evidencia a carência de cuidados de EEER, através 

das complicações na limitação e  ausência da marcha que são consequência de uma intervenção 

tardia, remetem frequentemente pessoas  idosas independentes, que por trauma ou por 

cirurgia decorrente da degeneração osteoarticular, a pessoas idosas dependentes. Como 

também, pela evidente semelhança do contexto, a dispersão geográfica, o isolamento, o meio 

rural, o índice de envelhecimento e a necessidade vital de intervenção precoce do EEER.  

O envelhecimento da população é um processo inerente ao ciclo de vida e está próximo de 

se converter numa das transformações sociais com maior significado do século XXI (Organização 

das Nações Unidas [ONU], 2019).  

O aumento da longevidade e de comorbidades, associados ao envelhecimento da 

população, são um continuum desafio para os sistemas de saúde mundiais, alocando não 

somente, a gestão dos recursos disponíveis, como também a redução de custos, estabelecendo 

uma busca incessante na prestação de cuidados de saúde às pessoas idosas. Importa referir, que 

a definição de pessoa idosa mais consensual é o da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

considerando que nos países em desenvolvimento é a pessoa com 60 ou mais anos de idade e 

nos países desenvolvidos é de 65 anos (Marques-Vieira et al., 2017; Nascimento, 2021). Estima-

se que o número de pessoas idosas, com 60 ou mais anos duplique até 2050 e triplique até 2100 

(ONU, 2019).  

Não obstante, Portugal não é exceção, verificando-se nas últimas décadas profundas 

alterações demográficas marcadas, por um lado, pelo aumento da longevidade e do número de 

pessoas idosas, em oposição, pelo decréscimo da natalidade e da população jovem, traduzindo-

se por um índice de envelhecimento de 165,1% (Pordata, 2021 a), o que corresponde a que por 

cada 100 jovens existem 165,1 pessoas idosas. 
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Ainda que, o aumento da esperança média de vida seja um fato inegável, muito existe a 

fazer no potencial de ganhos na melhoria da qualidade de vida.  Partindo do conceito de 

Envelhecimento Ativo apresentado pela OMS em 2002, estes ganhos na melhoria da qualidade 

de vida encontram-se elencados à responsabilidade e empenho de cada pessoa na sua própria 

saúde e da sociedade em si, de modo a garantir oportunidades no processo de envelhecimento 

(Direção Geral da Saúde [DGS], 2017).  

Neste contexto, as alterações decorrentes de um envelhecimento ativo e saudável, impõem 

o comprometimento de Portugal com a Estratégia e Plano de Ação Global para o 

Envelhecimento Saudável da OMS e com os valores e propósitos basilares da União Europeia 

(EU), que designam a promoção do envelhecimento ativo, espelhadas em diversas ações (DGS, 

2017).  

Desta forma, o conceito de Envelhecimento Ativo é um processo visionário do 

envelhecimento saudável, contemplando as vertentes socioeconómicas, psicológicas e do meio 

no qual a pessoa está integrada (Marques-Vieira et al., 2017), visando a melhoria da qualidade 

de vida através do desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, estando esta 

dependente da interação das habilidades intrínsecas da pessoa com o meio (DGS, 2017).  

Neste sentido, é imperativo que se analise o envelhecimento ativo “desraizando” os 

estigmas sociais negativos associados a este, muito frequentemente. Para tal, é crucial a adoção 

de estilos de vida promotores do bem-estar e do exercício pleno de cidadania, evidenciando, 

assim, uma visão positiva do envelhecimento. Nesta perspetiva e em concordância com o 

referido, surge o conceito aging in place, o seu sustentáculo é a capacidade de a pessoa idosa 

viver na sua própria casa e na sua comunidade, no decorrer do seu processo de envelhecimento, 

de uma forma segura e independente. Esta conceção, remete para a efetiva necessidade de 

mudança nas políticas de saúde, que devem considerar que a melhoria na gestão dos desafios 

quotidianos das pessoas, implica os recursos facultados e a capacidade de adaptação destas. 

Viver onde estão as referências de toda uma vida, constitui a vantagem em manter um sentido 

para a vida, preservar sentimentos de familiaridade e segurança e uma participação mais ativa 

na sua comunidade (Fonseca, 2018; Reis et al., 2021a).  

Posto isto, é emergente a intervenção do EEER no planeamento e implementação de 

estratégias que culminem na capacitação da pessoa idosa com a marcha comprometida, seja 

por trauma ou por degeneração osteoarticular. Torna-se fundamental, desenvolver projetos que 

visem clarificar e explanar as dificuldades, lacunas e barreiras que impeçam a recuperação da 

funcionalidade da pessoa idosa no domicílio, inserida no âmbito da marcha comprometida. 
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Para tal, pesquisar e analisar o meio e a comunidade, nos quais, se irá desenvolver este 

projeto, é vital destrinçar as especificidades do meio onde a pessoa idosa se insere, identificando 

elementos, fatos e ou atividades que a estimulem para a recuperação da sua autonomia e 

independência, promovendo um ambiente em segurança e inclusivo (Faria et al., 2020; Pestana, 

2017). 

A Comunidade é um meio de riquezas infinitas, a atuação em contexto domiciliário é uma 

situação privilegiada, não só de saberes do cuidado para com o outro, mas também permite 

ajustar os meios disponíveis e conhecidos da pessoa às suas novas necessidades (Andrade et al., 

2017). No âmbito do domicílio está bem patente a missão da reabilitação, como corrobora 

Hesbeen (2003) fundamentando que o trabalho dos profissionais não se limita à organização 

institucional, adicionalmente o mesmo autor ressalta, que a especificidade de reabilitar é 

considerar a pessoa como o foco importante e não a doença, justificando que a designação do 

processo de reabilitação não se pode restringir à reeducação de uma função (Hesbeen, 2003). 

Esta evidência elenca-se ao elevado índice de envelhecimento e agrega-se ao elevado 

número de patologias musculoesqueléticas que limitam a autonomia e independência das 

pessoas, verificado por lacunas nos processos de transição da saúde/ doença e intervenção 

tardia, as quais acarretam limitações motoras irreversíveis na funcionalidade da pessoa e 

consequentemente, na sua autonomia e independência, espelhando-se na diminuição da sua 

qualidade de vida, verificadas na comunidade, como Reis & Bule (2017) e Reis et al., (2021b)  

reforçam que o âmbito não pode restringir-se ao hospitalar, deve abranger o contexto 

comunitário e domiciliário.  

Matos et al. (2020), complementam advogando, que cuidar em contexto domiciliário, 

compreende como objetivo a identificação de fatores que influenciam a saúde das pessoas, 

implicando o desenvolvimento do trabalho em todos os níveis de prevenção. 

Torna-se fulcral a intervenção precoce do EEER, refletindo a necessidade de investigação e 

investimento nesta área dos cuidados, como identificado pela Ordem dos Enfermeiros (OE) no 

documento Áreas de Investigação Prioritárias para a Especialidade de Enfermagem de 

Reabilitação (OE, 2015a). Fundamentado também, pelo Regulamento da Norma de Cálculo de 

Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem (Regulamento nº743/2019 da OE, 2019, p. 135), 

em que reforçam a importância da dotação de EEER na comunidade de forma a responder 

adequadamente às necessidades identificadas na população, quer esta seja passível de adquirir 

risco ou não de deficiência, limitações e/ou da interação social. 
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Por outro lado, a asserção dos objetivos do EEER relevam o aumento do potencial funcional, 

independência da pessoa e consequentemente a máxima satisfação da mesma. Através das 

intervenções e competências alicerçadas ao corpo de conhecimentos técnico, científicos 

especializados do EEER, que transversalmente promovem o diagnóstico precoce e ações de 

prevenção, garantindo a manutenção das capacidades, prevenção de complicações e 

incapacidades das pessoas (Regulamento nº392/2019 da OE, 2019, p. 13565).  

Para minimizar o impacto do processo de limitação da pessoa, é determinante que se 

respeite a individualidade da mesma, identificando problemas reais ou potenciais que possam 

surgir, concomitantemente com o desenvolvimento, implementação e monitorização de planos 

de enfermagem flexíveis e dinâmicos. É neste contexto, que se torna fundamental a formação 

especializada dos EEER, na consecução das diretrizes que norteiam um plano de ação, 

respeitando as bases científicas, e desta forma a operacionalização metódica dos objetivos 

inicialmente delineados, potenciando a avaliação do resultado final (Barata, 2017).  

Assim, considerando a inerente continuidade da otimização dos resultados e o progresso 

natural nas necessidades da população foco dos cuidados, é de realçar a importância de um 

“upgrade” e da formação contínua no percurso profissional do enfermeiro, que se traduz através 

da necessidade de aprofundar competências numa área específica, repercutindo-se numa 

melhoria na capacidade de resposta dos cuidados de excelência, às necessidades individuais da 

pessoa (Barata, 2017). 

O presente relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos. Seguidamente a esta 

introdução ao relatório e ao tema, realizou-se o enquadramento teórico que compreende a 

clarificação de conceitos pertinentes para a temática a desenvolver, nomeadamente, autonomia 

vs independência, capacitação, autocuidado, atividades de vida diária e qualidade de vida.   

No segundo capítulo apresenta-se a apreciação do contexto onde decorreu o estágio e a 

análise da população-alvo, a pessoa idosa com marcha comprometida, descrevendo as causas, 

fatores condicionantes da marcha, avaliação da pessoa com compromisso da marcha e as 

intervenções de Enfermagem de Reabilitação realizadas no decorrer do estágio. 

O terceiro capítulo, compreende a implementação do Projeto de Intervenção e as 

respetivas etapas, metodologia, seleção dos participantes, colheita e tratamento de dados. 

Integrando também, os instrumentos de colheita de dados utilizados e as considerações éticas 

subjacentes ao estudo.  

Os resultados obtidos e a subsequente discussão dos mesmos, são descritos no quarto 

capítulo. 
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Por último, o quinto capítulo concerne à análise reflexiva das competências adquiridas, 

como Enfermeiro Especialista (EE), como EEER e Mestre. Posteriormente, o término deste 

relatório, compreende uma sucinta conclusão e as referências bibliográficas mencionadas ao 

longo do mesmo, assim como, anexados todos os documentos. 

Desta forma, os objetivos de aprendizagem definidos, na implementação do projeto de 

intervenção pessoal, são: Desenvolver competências como EEER aplicando os princípios que 

norteiam a prática baseada na evidência; Desenvolver competências na avaliação da 

funcionalidade e diagnóstico de alterações limitantes da atividade; Desenvolver capacidade de 

reflexão crítica sobre as práticas desenvolvidas; Desenvolver competências na capacitação da 

pessoa com limitação da atividade, nomeadamente da marcha; Desenvolver competências no 

diagnóstico, na execução e avaliação de intervenções que maximizem a funcionalidade, 

desenvolvendo as capacidades da pessoa visando a melhoria da qualidade de vida. 

Este trabalho está redigido de acordo com o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 

as regras definidas no Regulamento do Estágio Final, Relatório do Mestrado em Enfermagem e 

segundo as normas das referências bibliográficas (Universidade de Aveiro, 2020) da American 

Psychological Association (APA) sétima edição. 
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1.  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

   1.1.   Autonomia vs Independência 

 
A Autonomia e a Independência são dois conceitos que embora partilhem de algumas 

semelhanças não são sinónimos, são distintos e muito frequentemente associados como 

equivalentes, o que não corresponde, de todo, à verdade.  

A Autonomia é definida como uma vontade intrínseca em controlar o próprio destino, a 

vida e o seu comportamento, recorrendo à teoria da autodeterminação; é a liberdade de escolha 

da própria pessoa em gerir de forma livre a sua vida e controlar as suas ações realizando, 

racionalmente, as suas próprias escolhas (Lima et al., 2021 a; Sousa et al., 2020).  

A teoria da autodeterminação alicerça-se em três pilares: a autonomia em que a pessoa 

domina e controla o seu comportamento sem a interferência de outrem; a competência onde 

emerge a necessidade da pessoa se sentir útil nas ações que executa e o relacionamento que 

incorpora o desejo de aceitação, integração e valorização no seu grupo social e comunidade 

(Lima et al., 2021 a).   

Corroborado pela definição que a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE), (2019) atribui como sendo um direito da pessoa, identificado através do status de auto 

governação e de auto-orientação. 

 O conceito de autonomia é multidimensional incorpora a dimensão cognitiva, inteligência 

emocional ou a gestão de emoções, a integração social e a condição física, sendo fundamental 

a existência de equilíbrio entre estas dimensões para alcançar uma vida independente (Lima et 

al., 2021 a; Lima et al., 2021 b).   

Na perspetiva da deontologia em enfermagem a Autonomia é com frequência aplicada de 

forma ambígua, carecendo de explicitação. Como tal, a Autonomia é a capacidade de iniciativa 

que a própria pessoa detém de escolher livremente as suas ações, de forma consciente, 

culminando no resultado da sua conduta (OE, 2015b).  

Hesbeen (2003) defende que é a pessoa que decide, em que momento aceita a ajuda que 

lhe foi proposta e acrescenta, que intervir subentende um trabalho em parceria propiciando a 

manutenção do equilíbrio.  
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O conceito de Independência remete para a capacidade que a pessoa detém de realizar 

funções e tarefas da sua vida diária, de forma independente na comunidade sem auxílio de 

outros (WHO, 2002). No entanto, ao conceito de independência funcional acresce a execução 

das atividades realizadas no dia-a-dia e associadas aos autocuidados da própria pessoa, ao 

cuidado do seu ambiente e à sua participação social (Matos et al., 2020).    

Concluindo, Autonomia é a capacidade de tomada de decisão que cada um possui livre e 

racionalmente, a Independência é a capacidade de realização das tarefas da vida diária, ou seja, 

arranjar-se, vestuário, beber, comer e ir ao sanitário, sem auxílio de outros.  

 

 

1.2.   Capacitação 

 

A Capacitação é o conceito chave e indubitavelmente o alvo da construção deste trabalho. 

Neste âmbito, o EEER é determinante no sucesso do mesmo, garantindo a efetividade dos 

cuidados prestados. Dotado do seu corpo de conhecimentos técnico-científicos e da sua praxis 

especializada, intervém na maximização do potencial funcional da pessoa idosa com marcha 

comprometida, de forma a contribuir para a sua independência e melhoria da qualidade de vida. 

Capacitar não é mais do que um processo multidimensional assente em três pilares o 

conhecimento, a decisão e a ação (Reis & Bule, 2017), como reforçam Sousa et al., (2020) a 

capacitação é um processo que abrange a dimensão da cognição, física e material. 

Por conseguinte, o conhecimento são saberes adquiridos e consolidados em valores 

individuais, modificáveis ao longo da vida, estando sujeitos à influência de fatores sociais, 

culturais e religiosos. Estes fatores são determinantes no resultado da tomada de decisão, das 

ações realizadas, do potencial e dos recursos disponíveis na sua execução, condicionando, por 

influência destes, a decisão e a ação. Desta forma, relacionado com o conhecimento e a 

autonomia na tomada de decisão, está o empoderamento objetivando a emancipação da 

pessoa, através da promoção da autonomia e da aquisição de medidas terapêuticas disponíveis, 

independentemente dos recursos educacionais e de avaliação que se encontram disponíveis 

(Sousa et al., 2020).  

Indissociável do empoderamento encontra-se a literacia. Este conceito integra o 

conhecimento, a motivação e as capacidades que a pessoa detém, para aceder e compreender 

a informação. Permitindo, que esta conceba uma avaliação e a utilize, para a tomada de decisão 
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sobre os cuidados e a promoção da sua saúde e prevenção da doença, visando a manutenção 

ou a melhoria da sua qualidade de vida (DGS, 2019).  

Deste modo, quando referimos a literacia na pessoa idosa, é determinante que se 

desenvolvam estratégias que sejam facilitadoras do acesso e da compreensão da informação 

(Sousa et al., 2021), para tal, a interação e a comunicação adequada permitem a melhoria do 

nível de literacia da pessoa idosa, através do recurso a uma linguagem acessível, clara, assertiva 

e positiva (Almeida & Veiga, 2020; Araújo et al., 2021).  

Atualmente, as novas tecnologias de informação e comunicação revelam-se como uma 

ferramenta significativa na capacitação da pessoa idosa, como agente facilitador na sua vida 

diária, favorecendo uma maior autonomia e interação social, assim como processos de ensino 

/aprendizagem, aquisição de novos conhecimentos e como meio de comunicação pessoa/ 

serviços de saúde, através da agilização da informação e como contributo na gestão da saúde 

da pessoa idosa (Mendes, 2019; Araújo et al., 2021). 

Os processos de capacitação são adaptações que podem suceder gradualmente, associados 

com modificações que surgem ao longo do ciclo da vida ou repentinamente, decorrentes de 

alterações vivenciais.  

A Capacitação espelha-se simplesmente nas atividades de vida, como garantia da satisfação 

das condições básicas, como beber e alimentar-se, higiene pessoal, vestir-se, mover-se, entre 

outras (Reis & Bule, 2017).  

Neste contexto, é pertinente a abordagem das Atividades Instrumentais considerando o 

contexto do futuro projeto, a comunidade/ domicílio. Desta forma, a integração na comunidade 

alicerça as atividades instrumentais tais como aprender a: fazer compras, a andar de 

transportes, a gerir os seus pertences e a controlar a sua própria saúde (Reis & Bule, 2017). 

A asserção de que a Enfermagem de Reabilitação (ER) é um enorme contributo na aquisição 

de ganhos em saúde, decorre da intervenção do EEER sendo este o vetor responsável por essa 

realidade (Pestana, 2017). Salienta-se as suas competências, perfil adequado e a sua ação no 

cuidado direto à pessoa com limitação física e incapacidade, permitindo a prestação de cuidados 

de enfermagem de reabilitação nos mais diversos contextos, promovendo e potenciando a 

capacidade de reabilitação de cada pessoa. 

 Nesta perspetiva, Santos (2017) defende que o processo de reabilitação cursa num 

continuum espacial, que culmina na maximização da independência da pessoa nas suas AVD, 

considerando todas as vertentes multidimensionais da mesma. Considerando o referido, o EEER 

desempenha uma ação relevante, focalizando o processo de reabilitação na capacidade 
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funcional da pessoa na realização das tarefas diárias, deste modo o conceito de capacidade 

funcional da pessoa compreende o grau de aptidão que esta expressa ao viver de maneira 

independente e autónoma, inserida na sua própria condição, sintetizando “É pois, a habilidade, 

para ultrapassar os desafios do autocuidado, da vida do lar e da mobilidade.” (Reis & Bule, 2017, 

p. 58). 

 
 

1.3.   Autocuidado 

O conceito de Autocuidado (AC) é descrito como a atividade realizada pela própria pessoa 

com as características singulares de como cuidar do que é essencial para se manter, manter-se 

funcional e gerir as necessidades pessoais e as atividades de vida diária (OE, 2018).  

A evolução deste conceito culmina na associação da autonomia, independência e responsabili-

dade pessoal (Petronilho, 2012). A OE (2018), sustenta que a descrição deste conceito surge 

como a capacidade ou condição humana moderadora, integrando as características: ser univer-

sal; de desenvolvimento, pois permite a evolução/progressão, logo diferentes apresentações; 

de desvio da saúde, isto é, inclui a condição de doença.  

 

 

1.3.1.   Teoria Geral de Enfermagem de Orem  

O referido anteriormente, está alicerçado à Teoria do Autocuidado de Orem, esta acres-

centa, que o enfermeiro é responsável por reconhecer os défices do autocuidado, estruturar e 

justificar o planeamento de intervenções e avaliar os resultados (Reis & Bule, 2017). Os mesmos 

autores, salientam a importância de considerar o processo de capacitação norteado através da 

valorização das necessidades identificadas, inferindo a vontade e a determinação na mudança, 

ressaltando que em determinadas situações o adiar da intervenção é o mais adequado, salva-

guardando que o momento oportuno à ação é influenciado por processos de consciencialização 

das potencialidades, da autoestima e da motivação. 

De acordo com Orem (2001), o AC é um conjunto de atividades realizadas e iniciadas pelo 

próprio, com o intuito de manter a vida, o bem-estar e a sua saúde. Considera também, que a 

relação entre o ambiente e a pessoa, associados à procura de cada pessoa pelo seu desenvolvi-

mento, são os aspetos decisivos que definem o AC, ressaltando que o contributo fundamental 

da teoria, destaca-se pela sua função reguladora do AC. Esta teoria insere-se no paradigma da 
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integração, que refere que os cuidados de enfermagem objetivam a manutenção da saúde da 

pessoa em todas as dimensões biopsicossocial, espiritual e cultural, ou seja, numa perspetiva 

holística (José & Sousa, 2021). 

Orem (2001) sustenta que, a estrutura conceptual da Teoria Geral do Autocuidado é uma 

unidade que integra três categorias, que se articulam entre si: a teoria do AC, a teoria do défice 

do AC e a teoria dos sistemas de enfermagem (Calado et al., 2020; Nabais & Sá, 2018; Petronilho 

& Machado, 2017). A Teoria do Autocuidado defende que toda a pessoa possui potencial para 

se autocuidar, por deter aptidões, conhecimentos e experiências que adquiriu ao longo do seu 

ciclo de vida (Petronilho & Machado, 2017), como tal, o ER deve atender ao potencial da pessoa 

para o AC, considerando que esta é um agente ativo/ terapêutico no seu processo de reabilita-

ção.  

Neste contexto, a autora explica que a ação do AC é influenciada por fatores condicionantes 

básicos, estes abarcam a dimensão cognitiva, física, emocional ou psicossocial e o domínio do 

comportamento da pessoa. Elenca também, o conceito de requisitos do AC categorizando-os 

em: requisitos universais de AC (associados com os processos de vida, manutenção da estrutura, 

da integridade e da funcionalidade da pessoa), requisitos do desenvolvimento de AC (relaciona-

dos com as fases do ciclo de vida, as condições e as circunstâncias ao longo destas) e os requisi-

tos de AC no desvio de saúde (associados a situações de doença ou lesão que requerem inter-

venções específicas de diagnóstico e terapêutica) (Calado et al., 2020; Petronilho & Machado, 

2017; Silva et al., 2019a). 

A Teoria do Défice do Autocuidado, é o pilar da Teoria de Enfermagem do Défice de Au-

tocuidado. Explana e fundamenta a razão de cuidados de enfermagem propondo cinco métodos 

de ajuda: agir ou fazer pela pessoa, orientar e guiar, propiciar apoio físico e psicológico, propiciar 

e manter um ambiente de suporte ao desenvolvimento pessoal e ensinar. Quando as necessi-

dades suplantam as capacidades da pessoa emerge o défice de AC (Orem, 2001; Petronilho & 

Machado, 2017). 

De acordo com a avaliação do défice de AC, o enfermeiro norteia a sua atuação nas neces-

sidades dos cuidados, adequando a sua intervenção de forma a minimizar as suas consequên-

cias. Para a prática de enfermagem são propostas cinco áreas de atividades: iniciar e manter 

uma relação terapêutica entre enfermeiro pessoa/família/ grupo até que este não careça de 

cuidados de enfermagem; identificar como é que os cuidados de enfermagem podem auxiliar as 

pessoas; ser responsivo às solicitações, desejos, dúvidas e necessidades da pessoa em relação 
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aos cuidados de enfermagem; prescrever, proporcionar e regular o apoio direto à pessoa/ famí-

lia e por fim articular os cuidados de enfermagem com áreas multidisciplinares sempre que ne-

cessário (Orem, 2001; Petronilho & Machado, 2017).  

Por último, a Teoria dos Sistemas explícita como os enfermeiros, as pessoas ou ambos res-

pondem às necessidades de AC. É sustentada nas necessidades de AC e nas capacidades da pes-

soa na realização das atividades de AC. De modo a responder aos requisitos de AC, identificaram-

se três classificações de sistemas de enfermagem:  sistema totalmente compensatório (a pessoa 

não consegue desenvolver as ações de AC, resultando na dependência de outros para a sua so-

brevivência e bem-estar), parcialmente compensatório (é a execução mútua enfermeiro/pessoa 

em ações de AC) e o de apoio/educação (a pessoa detém capacidades para o AC, carecendo 

somente de apoio, orientação e instrução para a realização das atividades de AC) (Orem, 2001; 

Petronilho & Machado, 2017).  

Os enfermeiros através das suas intervenções, são elementos influenciadores nos proces-

sos de transição, como tal, devem centrar a sua prática na pessoa e nas suas necessidades reais, 

para um processo de transição bem-sucedido (Silva et al., 2019a) e seguro (Paniagua et al., 

2018). A doença sendo um potencial fator de descontinuidade no processo de vida, suscita a 

mudança consciente e gradual absorvida no interior da pessoa, causando uma visão mais sau-

dável na forma como a pessoa enfrenta a nova situação (Sousa et al., 2020).  

 

 

1.3.2.  Teoria das Transições de Meleis 

A teoria das transições de Meleis confirma o anteriormente referido, advoga que as pessoas 

ao longo do seu ciclo vital passam por transições, sendo o enfermeiro o responsável por identi-

ficar essas circunstâncias e torná-las mais saudáveis, através da promoção dos recursos facilita-

dores da comunidade e da sociedade, em oposição o enfermeiro deve diminuir ou eliminar os 

fatores inibidores condicionantes do processo de transição (Meleis, 2010; Silva et al., 2019a).  

Evidencia, por um lado, a natureza multidimensional do conceito integrando os elementos 

do processo (determinados por etapas e sequência), o intervalo de tempo (um acontecimento 

em curso, mas restrito no tempo) e as perceções (significado da transição para a pessoa que a 

vivencia), por outro lado, a avaliação multifatorial que engloba a consciencialização da sua atual 

condição de saúde, incorpora as alterações físicas, emocionais, ambientais ou sociais. Só após a 
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consciencialização da pessoa relativamente à sua situação, é que poderá envolver-se no pro-

cesso de transição (Meleis, 2010; Petronilho, 2021; Reis et al., 2021b; Silva et al., 2019a; Sousa 

et al., 2020).  

De acordo com as características que definem o processo de transição, tais como a singu-

laridade, a diversidade, a complexidade e o domínio multidimensional, estas geram significados 

e perceções diferentes para cada pessoa que vivencia uma transição.  

Neste contexto, a intervenção do enfermeiro no decorrer do processo de transição, aloca 

a monitorização de padrões de resposta (constituídos por indicadores de processo e indicadores 

de resultado) e terapêutica de enfermagem. Resumidamente, indicadores de processo compre-

endem a caraterização das respostas à transição e a forma como estas se estão a desenvolver e 

são definidos como o sentir-se ligado e situado, a interação e o desenvolvimento de confiança e 

coping. Os indicadores de resultado relacionam-se com o domínio de novas competências e sen-

timentos demonstrados, decorrentes da nova situação e identidade, correspondendo aos crité-

rios que avaliam a diferença entra a situação esperada e a atual. Relativamente, à terapêutica 

de enfermagem deve permitir conhecimento e capacidade à pessoa/família, de modo a estimu-

lar respostas positivas às transições (Meleis, 2010; Silva et al., 2019a; Reis et al., 2021b; Sousa 

et al., 2020). Esta teoria insere-se no paradigma da transformação e reconhece nas pessoas a 

capacidade e a possibilidade de serem agentes e parceiros na tomada de decisão nas questões 

de saúde (José & Sousa, 2021; Ribeiro et al., 2018). 

O EEER é um vetor fundamental, promotor e dinamizador nos processos de transição da 

saúde/doença, na vida das pessoas/família.  

As competências específicas do EEER, no âmbito da capacitação da pessoa/família, refletem 

a importância da sua intervenção na gestão da transição. Recorrendo à sua mestria no empode-

ramento da pessoa/família, promovendo e potenciando o desenvolvimento da aprendizagem 

de capacidades e a consciencialização das competências adquiridas da pessoa/família envol-

vendo-as em todo o processo de adaptação à nova situação (Matos et al., 2020; Reis et al., 

2021b; Sousa et al., 2020). 

 É essencial que durante este processo o EEER se centre na pessoa/família/comunidade, 

valorize e respeite a singularidade, as crenças, a experiência de vida, a decisão e os resultados 

desejados da pessoa/família, de maneira que o percurso ocorra de modo consciente e saudável 

(Santos et al., 2020; Reis et al., 2021b; Sousa et al., 2020). 
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1.4.   Atividades de Vida Diária 

O conceito de Atividades de Vida Diária (AVD) traduz-se como, as tarefas ou atividades ha-

bituais, que as pessoas realizam autonomamente e por rotina no seu quotidiano (Vigia, et al., 

2017).  

Subdividem-se em dois grupos: as Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), relacionadas 

com o autocuidado e as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) que se associam às ca-

pacidades para gerir o ambiente doméstico e comunitário. Relativamente às ABVD, a literatura 

refere seis, resumidamente são as que dizem respeito, não só, às funções e às estruturas do 

corpo implicadas, mas também, às atividades e participação na sua realização (Vigia et al., 2017).  

As AIVD, sucintamente, podem dizer-se, estão relacionadas com as tarefas domésticas, o 

uso do telefone, a gestão do dinheiro, a toma de medicamentos, realização de compras e utili-

zação de meios de transporte (Vigia et al., 2017). 

De forma a avaliar as ABVD, em Portugal os principais instrumentos de avaliação utilizados 

são o Índice de Barthel, o Índice de Katz e a Medida de Independência Funcional (MIF). No que 

concerne às AIVD, os instrumentos mais aplicados na avaliação são o Índice de Lawton & Brody 

e a Frenchay Activivity Index (FAI) (Vigia et al., 2017). 

No entanto, no âmbito do presente trabalho é pertinente referir, que existe a Classificação 

Funcional da Marcha (FAC), uma escala que avalia o grau de autonomia e de independência na 

marcha. Avalia a capacidade que a pessoa detém, baseada, na limitação e na necessidade de 

auxiliar de marcha exigido durante a marcha, considerando o tipo de ajuda física ou supervisão 

necessárias, relacionando com o tipo de superfície. A FAC permite, também, a identificação do 

auxiliar de marcha mais adequado, às limitações da mesma e é considerada um parâmetro de 

acompanhamento na evolução da marcha (Holden et al., 1986; Júlio et al., 2020; OE, 2016; So-

ciedade Portuguesa de Medicina Interna [SPMI], sd), considerando os scores obtidos estes en-

contram-se relacionados com a velocidade da marcha, quanto mais elevado o score, mais rápida 

é a marcha (Júlio et al., 2020).  

O que frequentemente está subjacente à questão da marcha comprometida é “o medo de 

cair”, assim a asserção de uma escala relacionada com este fato verifica-se fundamental neste 

contexto, na medida em este fato incita à limitação nas ABVD, AVD e nas AIVD, causando a di-

minuição da qualidade de vida. É neste contexto, que surge a escala Falls Efficacy Scale (FES) -I 

Portugal, adaptada para o contexto português (Marques-Vieira et al. 2018). 
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Posteriormente, foi desenvolvida uma versão reduzida da escala FES-I Portugal integrando 

somente 7 itens, com igual validade e fiabilidade. É um instrumento objetivo e de fácil compre-

ensão, fácil aplicabilidade e reduzido dispêndio de tempo, validada para a população idosa por-

tuguesa, residente na comunidade. Consiste na avaliação de sete itens, com uma pontuação 

entre 1 e 4, em que a pessoa idosa atribui: “nem um pouco preocupado” -1; “um pouco preocu-

pado” -2; “muito preocupado” -3; “extremamente preocupado” -4, verificando-se um resultado 

entre 7 e 28 (Marques-Vieira et al., 2021).  

Correlacionado com o medo de cair, estão fatores inerentes à pessoa que podem eventu-

almente potenciar não só o sentimento de “medo”, como também, comprometer a marcha.  

Desta forma, o teste Timed Up and Go (TUG), é um instrumento coerente neste âmbito e de 

simples avaliação. Avalia a mobilidade ou transferência de posição, o equilíbrio, a capacidade de 

caminhar, a estabilidade no decorrer da marcha e o risco de queda nas pessoas idosas. Os resul-

tados dividem-se em quatro categorias: baixo risco de queda, algum risco de queda, risco de 

queda moderado e alto risco de queda. O TUG e os critérios das categorias encontram-se expla-

nados no Anexo I (OE, 2016).  

A marcha, também denominada na literatura como andar, deambular ou caminhar, é uma 

atividade física complexa, como tal desafiante, o que tem suscitado um especial interesse por 

parte da comunidade científica, considerando o seu compromisso ao longo do ciclo de vida e as 

suas repercussões (Alcobia et al., 2019; Marques-Vieira et al., 2016).  

Por conseguinte, andar define-se, como fundamenta a Classificação Internacional de Fun-

cionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), deslocar -se de pé, passo a passo, de forma que um pé 

se encontre sempre em contato com o chão, seja quando se passeia, caminha lentamente, se 

move para a frente, para trás ou para o lado, em longas ou curtas distâncias sobre diferentes 

superfícies (OMS, 2004). 

Este conceito assume tal importância, que a CIPE o define no eixo dos focos e integra ainda 

o “andar com auxiliar de marcha”, sendo a conceção do seu conceito similar ao anterior descrito, 

acrescentando “(…) capacidade de sustentar o peso do corpo e andar uma deambulação eficaz, 

com velocidade que vai de lento ao moderado ou rápido. Andar, subir e descer escadas e ram-

pas.” (Marques-Vieira & Caldas, 2017, p.548). 

O fato do andar e a sua avaliação, ser considerado o sexto sinal vital, reflete a importância 

que este adquire, pois espelha o funcionamento dos sistemas dos múltiplos órgãos envolvidos, 

o que contribui exponencialmente no prognóstico da doença (Marques-Vieira & Caldas, 2017).  
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O andar comprometido surge na classificação de enfermagem NANDA- Internacional, como 

um diagnóstico de enfermagem que considera como a limitação do movimento independente, 

dentro do ambiente a pé 1 (Ackley et al., 2021).  

Como diagnóstico de enfermagem o “andar comprometido” é dotado de objetividade, no 

entanto, tanto pode ser considerado como intervenção ou como resultado esperado no plano 

de cuidados de ER, daí a importância de promover a sua instrução e o seu treino. É de realçar, 

que atualmente a avaliação clínica do andar é alocada como um importante indicador de saúde 

(Marques-Vieira & Caldas, 2017; Pirker & Katzenschlager, 2017). 

Importa referir, que a maioria dos instrumentos de avaliação referenciados anteriormente, 

demonstram resultados sustentados nas propriedades métricas em pessoas com lesões medu-

lares ou Acidente Vascular Cerebral e pessoas idosas, porém, apresentam como limitação a es-

cassez de estudos de validade preditiva e análise da responsividade (Vigia et tal., 2017).  

 

 

1.4.1   Marcha comprometida 

À marcha está subjacente o movimento corporal, como referido anteriormente, é uma AVD 

dotada de complexidade, pressupondo diversas competências, independentemente da fase de 

desenvolvimento de cada pessoa. Compreende a atividade dos sistemas nervoso, músculo-es-

quelético, cardíaco e respiratório, em que se verifica movimento espontâneo, voluntário ou in-

voluntário dos músculos e articulações. As alterações nesta dinâmica são passíveis de ocorrer 

ao longo de todo o ciclo de vida e quando súbitas, podem potenciar a vulnerabilidade da pessoa, 

sendo mais significativas na pessoa idosa (Alcobia et al., 2019; Marques-Vieira & Caldas, 2017; 

Pirker & Katzenschlager, 2017; Marques-Vieira et al., 2016).  

Por outro lado, à ausência de movimento corporal corresponde a imobilidade. A evidência 

científica salienta os efeitos nefastos da imobilidade prolongada no leito, traduzindo-se em com-

plicações que afetam as diferentes funções orgânicas. Considera também, que por cada semana 

de repouso existe uma redução de 10% a 20% da força muscular inicial e uma redução conside-

rável da massa muscular, densidade óssea, tal como nos demais sistemas orgânicos. Acrescenta, 

que 50% da força muscular inicial pode estar perdida a partir das quatro semanas (Alcobia et al., 

2019; Lima et al., 2019; Marques-Vieira & Caldas, 2017).  

 
1 “Limitation of independent movement within the environment on foot.” (Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Msn, R. N., 
Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M., & Zanotti, M. (2021). Nursing Diagnosis: definitions and classification, Revised 
Reprint with 2021-2023 Nanda-I (r) Updates-E-Book. Elsevier Health Sciences). 
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A eficácia da marcha depende das competências de coordenação que a pessoa detém, en-

tre equilíbrio, postura e movimento. Possui um padrão cíclico, permitindo a adaptação em qual-

quer instante às barreiras/obstáculos do meio envolvente (Alcobia et al., 2019; Marques-Vieira 

& Caldas, 2017).  

Destrinçando o ciclo da marcha, a literatura sustenta que este compreende duas fases prin-

cipais: Fase de Apoio e a Fase de Balanço.  

A Fase de apoio corresponde a aproximadamente 60% do ciclo de marcha, inicia-se com o 

contato do calcanhar no solo, o pé contralateral em contato com o solo e finaliza-se com a flexão 

da anca, que por sua vez causa a flexão do joelho, permitindo a libertação do pé do solo, suce-

dendo-se o impulso para o balanço. Esta fase subdivide-se em cinco fases: contato inicial, res-

posta à carga, apoio médio, apoio final e pré-balanço (Figura 1) (Alcobia et al., 2019; Pirker & 

Katzenschla, 2017; Shah et al., 2020).  

A Fase de balanço integra aproximadamente 40% do ciclo de marcha e subdivide-se em três 

fases: balanço inicial (aceleração), balanço médio e balanço final (desaceleração). É nesta fase 

que ocorre o avanço do membro, iniciando-se com a libertação do pé e finalizando-se com o 

contato do calcanhar novamente no solo (Figura 1). Um ciclo de marcha afirma-se completo 

quando se executam dois passos, um passo direito e um passo esquerdo (Figura 2) (Alcobia et 

al., 2019; Burnfield, et al., 2019; Pirker & Katzenschla, 2017; Shah et al., 2020).    

 

 Figura 1- Ciclo da Marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Pirker & Katzenschla, 2017. 

É relevante explicitar dois conceitos associados à marcha, a passada e a cadência. A passada 

corresponde a dois passos (Figura 2) e a cadência designa o número de passos por unidade de 

tempo (p.ex. passos/minuto) (Abdala et al., 2017; Burnfield, et al., 2019; Pirker & Katzenschla, 

2017).  
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Figura 2 - Ciclo de Marcha, Passo e Passada.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Pirker & Katzenschla, 2017. 

 

 A literatura advoga que decorrente do processo de envelhecimento na pessoa idosa, existe 

um declínio ao nível dos vários sistemas, tegumentar, osteoarticular, muscular e sensitivo. Pro-

piciando a alteração do padrão da marcha, menor velocidade, menor comprimento da passada, 

e o aumento da base de sustentação, da fase de duplo apoio do passo e de mudança de direção. 

Desta forma, para uma avaliação efetiva da marcha, devem-se avaliar os seguintes parâmetros: 

comprimento e largura do passo, postura corporal, base de apoio e de sustentação, velocidade 

de mudança de direção, a posição e a orientação dos pés (posicionados no sentido do movi-

mento), do passo e da passada, (Abdala et al., 2017; Alcobia et al., 2019; Carinhas et al., 2013; 

Marques-Vieira & Caldas, 2017; Martiniano & Monteiro-Soares, 2021; Monte et al., 2020).  

Concomitantemente, defende que esta “compensação” no padrão da marcha, pode ser 

consequência da diminuição da força muscular e desempenho físico ou uma estratégia de au-

mento da estabilidade (Abdala et al., 2017).  

A diminuição da velocidade da marcha na pessoa idosa, é reconhecida como um indicador 

preditor do declínio cognitivo, do estado de saúde, do bem-estar e da sua dependência funcional 

(Iwaya et al., 2017; Marques-Vieira & Caldas, 2017; Pirker & Katzenschla, 2017).  

É pertinente complementar, que as alterações na marcha se encontram amplamente sub-

diagnosticadas e, que frequentemente, a sua avaliação é realizada de forma desadequada (Pir-

ker & Katzenschla, 2017). 

 

 

1.5.   Qualidade de Vida 

Em concordância, com a Deontologia Profissional de Enfermagem, que fundamenta que o 

enfermeiro tem o dever de salvaguarda dos grupos mais vulneráveis, onde se incluem as pessoas 
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idosas, sendo o dever para com estes, de promover a independência e o autocuidado, visando 

a melhoria da sua qualidade de vida (OE, 2015b).  

A asserção que o dever é a obrigação para com os outros, padece de uma reflexão mais 

profunda. Este “dever” absorve o exercício da profissão alicerçada em conhecimentos técnicos 

e científicos, o respeito pela vida, dignidade humana e saúde e bem-estar das populações, 

integrando todas as ações, visando a qualidade dos cuidados de enfermagem (OE, 2015b). Desta 

forma, a qualidade dos cuidados e a máxima satisfação da pessoa, abraça o respeito pelos 

valores, crenças, costumes e religiões, cimentando que “bons cuidados” têm significados 

diferentes para diferentes pessoas. Subjacente a estes propósitos, está o direito de as 

pessoas/famílias alcançarem o maior patamar possível de saúde e bem-estar, segundo a sua 

autonomia, por meio de métodos e metodologias mais atuais, eficazes e eficientes e no mais 

reduzido espaço de tempo, com o menor sofrimento e uma melhor qualidade de vida (OE, 2015 

b). 

 Para que tal suceda, é dever do enfermeiro conhecer a pessoa e a comunidade. A alínea a) 

do Artigo 80.º da Deontologia Profissional de Enfermagem, fundamenta que é dever do 

enfermeiro conhecer as necessidades e os recursos das pessoas e da comunidade, onde este 

presta cuidados. Deste modo, infere a utilização de instrumentos adequados à identificação do 

estado de saúde dessa comunidade, baseando-se em dados disponíveis (estatísticas vitais, sexo, 

idade, …)  e na produção de novos (crenças, valores, conhecimento, sentimentos, necessidades, 

…), adquiridos com recurso a entrevistas, à observação e à sua interpretação. O entendimento, 

que uma pessoa/comunidade bem informada e extremamente motivada, advoga, a intervenção 

do enfermeiro norteada para a promoção e capacitação de competências pessoais para o 

autocuidado, interação social e controlo do seu estado de saúde, pressupõe, desta forma, uma 

intervenção individualizada, centrada na promoção da saúde, prevenção da doença, da 

reabilitação e dos cuidados curativos (OE, 2015b). 

Indubitavelmente, o dever de salvaguarda dos direitos da pessoa idosa, elenca -se ao 

referido anteriormente, o EEER assume a função de catalisador neste processo, promovendo a 

independência nas várias dimensões e no autocuidado, e, consequentemente, a melhoria na sua 

qualidade de vida, permitindo que a pessoa idosa decida por si mesma, não tecendo juízos de 

valor sobre as decisões da própria (OE, 2015 b, Art 81.º Alínea c; Art 82.º Alínea c).   

Na missão complexa que o EEER desempenha, em que é necessário a articulação das várias 

vertentes dimensionais da pessoa respeitando os seus valores e vontades, o objetivo por 
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excelência, é auxiliar a pessoa a alcançar o melhor nível possível de qualidade de vida (Pestana, 

2017). 

A literatura defende o conceito de qualidade de vida como a perceção da pessoa no que diz 

respeito à posição na própria vida (DGS, 2017), é um conceito multidimensional, incorpora 

critérios objetivos e mensuráveis, como por exemplo a autonomia nas AVD, e subjetivos 

comummente denominados por satisfação com a vida e bem-estar (físico, psicológico e social) 

(Fonseca & Medeiros, 2019; Mendes, 2020).  

A subjetividade da qualidade de vida encontra-se associada à perceção que as pessoas têm 

sobre a sua posição na vida, inserida no seu contexto cultural, nos seus valores e relativos aos 

seus objetivos, padrões, expetativas e preocupações. Por outro lado, ao carater 

multidimensional estão subjacentes qualidade de vida associada com a saúde, sensação de bem-

estar e relações interpessoais (Mendes, 2020).  

Um dos procedimentos de mensurar a qualidade de vida da pessoa idosa, resulta da 

avaliação do grau de autonomia e independência com que a mesma executa as atividades diárias 

(Matos et al., 2020). 

Para as pessoas idosas os três pilares que sustentam o conceito de qualidade de vida “(…) 

são o bem-estar financeiro, a saúde e o suporte e integração sociais.” (DGS, 2017, p.9), estando 

cada um destes elementos sujeitos a alterações interferindo no percurso de vida. Por outro lado, 

a sua qualidade de vida depende das situações experienciadas ao longo do ciclo de vida, dos 

riscos e das oportunidades, assim como da rede de apoio que as gerações seguintes fornecem 

quando necessário (DGS, 2017; Mendes, 2020). 

Sintetizando, a qualidade de vida, embora subjetiva, encontra-se intimamente ligada à 

autonomia e à independência funcional, verificando-se que quanto maior a autonomia, maior a 

independência funcional e vice-versa. A inferência de qualidade de vida para a pessoa idosa é 

mais significativa do que a longevidade (Freitas et al., 2016; Silva et al., 2019a).   
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2.   APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

 

      2.1.   Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

O estágio final decorreu numa UCC na região Alentejo, num período estimado de 03 de 

março a 25 de junho, considerando as limitações e intercorrências decorrentes do estado de 

pandemia, porém, a sua suspensão inopinada, encurtou esse período tendo por isso terminado 

a 30 de abril.  

A UCC é uma unidade funcional, com atividade independente organizativa e técnica, em 

intercooperação com as diversas Unidades Funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES) e/ou em parceria com outras entidades da comunidade, imprescindível à concretização 

da sua missão. Neste âmbito, a missão fulcral das UCC é a obtenção de ganhos em saúde, através 

da melhoria do estado de saúde da população abrangida pela sua área de intervenção (Despa-

cho nº10143/2009) e concomitantemente, promover a acessibilidade das pessoas aos cuidados 

de saúde (Henriques & Pereira, 2021).  

Desfragmentando a missão das UCC, importa referir que estas integram uma visão multidi-

mensional, multifatorial e uma articulação multidisciplinar, de forma a responder com efetivi-

dade às necessidades da pessoa/família/comunidade e grupos mais vulneráveis, promovendo 

simultaneamente a educação para a saúde (Despacho nº10143/2009).  

A UCC está integrada no 1º andar do edifício do Centro de Saúde, em simultâneo com uma 

das duas Unidades de Saúde Familiar (USF), que constituem este Centro de Saúde, e vários ga-

binetes multidisciplinares, possuindo a sua área exclusiva e reúne todas as condições exigidas 

para o seu funcionamento.  

Insere-se num concelho com 1233 Km2 de área geográfica (Dados. Gov, 2020), caraterizado 

pela desertificação, dispersão geográfica da população e a dificuldade nos acessos rodoviários.  

O início de atividade desta UCC remonta a 30/11/2010 (Serviço Nacional de Saúde [SNS], 

2021) e atualmente, presta cuidados a uma população de 15791 pessoas residentes, sendo que 

8163 são do sexo feminino e 7628 do sexo masculino (SNS, 2021), correspondendo a um índice 

de envelhecimento de 282,3%, o que significa que existem 282,3 idosos por cada 100 jovens 

(Pordata, 2021 b), em que 30,02 % da população, ou seja, 4740 pessoas têm 65 ou mais anos, 

como se pode verificar no Gráfico 1.  
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Gráfico 1- Pirâmide Etária das pessoas residentes no Concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (10/2021) 

 

Esta UCC é composta por cinco enfermeiros com horário completo (três dos quais são es-

pecialistas: um- Enfermagem de Saúde Comunitária acumulando o cargo de coordenador da 

UCC; um- Enfermagem de Reabilitação, presta cuidados especializados duas a três vezes por 

semana, consoante a disponibilidade do serviço e assume a função de coordenador da UCC, na 

ausência do mesmo; um- Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria). Os restantes profissionais 

compreendem um Secretário Clínico e um Assistente Operacional; os profissionais da equipa 

multidisciplinar encontram-se a tempo parcial (um médico; dois- Técnicos Superiores de Saúde 

(Nutrição e Psicologia Clínica); um- Técnico Superior de Serviço Social; um Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica (Fisioterapia).  

A prestação de cuidados de enfermagem é realizada todos os dias, ao longo do ano sem 

exceções. Alterando o horário semanal das 09 horas às 20 horas, (fragmentados em dois turnos, 

das 09 horas às 16 horas e das 13 horas às 20 horas) para das 09 horas às 16 horas nos fins de 

semana e feriados, em que um enfermeiro da equipa assegura a prestação de cuidados permi-

tindo o descanso dos restantes elementos, sendo este rotativo entre os vários enfermeiros que 

integram a equipa da UCC. 
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A articulação entre várias parcerias, como as autarquias, Instituições Particulares de Solida-

riedade Social (IPSS), Segurança Social e outras instituições é fundamental para o desenvolvi-

mento e adaptação de estratégias de intervenção em contexto comunitário ou domiciliário, de 

forma a obter uma resposta mais efetiva nas necessidades da pessoa/família/comunidade.  

Neste contexto, a missão da UCC alicerça-se nos princípios do Despacho nº10143/2009, o 

seu compromisso assistencial é constituído por uma carteira de serviços, de acordo com as ori-

entações do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) e em concordância com as estratégias 

de intervenção do Plano Nacional de Saúde (PNS), assim como com o diagnóstico de saúde da 

comunidade.  

Desta forma, o plano de ação da UCC objetiva: a atuação em programas de promoção da 

saúde e prevenção da doença no âmbito comunitário, a intervenção inclusa da pessoa/famí-

lia/comunidade mais vulneráveis, em situação de risco, por exclusão social, motivos financeiros 

e por limitações de capacidades, concomitantemente, intervém na prestação de cuidados às 

pessoas dependentes e cuidadores informais, em contexto da Rede Nacional de Cuidados na 

Comunidade Integrados (RNCCI), identificando, avaliando e respondendo de acordo com as suas 

necessidades. 

As principais áreas de atuação da UCC são a intervenção comunitária, integrando os pro-

gramas de saúde contemplados no PNS e a Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). 

A intervenção comunitária resumidamente, engloba os programas comunitários definidos e im-

plementados, de acordo com o diagnóstico e necessidades de saúde da comunidade. Conside-

rando as restrições impostas pela pandemia, todas as atividades de grupo foram suspensas. 

Os programas e projetos que integram a carteira de serviços são os seguintes: 

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)- objetivos principais: a promoção de:  compor-

tamentos mais saudáveis (alimentares, hábitos de higiene orais, segurança e prevenção de aci-

dentes em ambiente escolar, sexualidade, contraceção e reprodutividade), bem-estar físico e 

psicossocial, integrando a família/ escola neste processo educativo; a prevenção de hábitos de 

consumo de substâncias ilícitas e a incidência de Infeções Sexualmente Transmissíveis.  

Programa de Promoção da Saúde em Criança e Jovem- integra uma equipa multidisciplinar, 

que garante a confidencialidade e apoio gratuito, às necessidades dos jovens que recorrem ao 

gabinete concebido para o efeito, criando um ambiente de confiança e proximidade. Em conso-

nância com o que preconiza o PNS, este espaço pretende aumentar a qualidade da prestação de 

cuidados aos jovens e atuar nos adolescentes, considerando que são grupos prioritários, no que 
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concerne, à saúde reprodutiva e prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis. Os obje-

tivos principais são a promoção e proteção da saúde da criança/ adolescente, prevenir a doença, 

consciencialização de comportamentos e hábitos mais saudáveis e esclarecimento acerca de vá-

rias temáticas. 

Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)- contempla a segurança da criança, 

integrando o visível (danos físicos e negligência) e o invisível (agressões psicológicas e emocio-

nais); assegura a articulação entre as várias parcerias, de forma a promover e proteger a cri-

ança/jovem em situação de risco.   

Intervenção Precoce Na Infância (IP)- assenta num conjunto de medidas de apoio 

pluridisciplinar focado na criança/ família, compreendendo ações de natureza preventiva e 

reabilitativa, no âmbito da saúde, da educação e da ação social (Despacho conjunto 891/99), 

intervém em crianças dos 0 aos 6 anos. Os principais objetivos integram a identificação das 

necessidades, competências, prioridades de atuação, capacitação, assegurar a vigilância e 

articular os recursos existentes na comunidade. 

A saúde na Universidade Sénior- possibilita à pessoa idosa o acesso a recursos adaptados à 

sua realidade/ condição e promove a integração da pessoa idosa na sociedade, mediante 

atividades recreativas (ginástica, pintura e passeios), promovendo hábitos saudáveis, o 

envelhecimento ativo e combater o isolamento. É constituída por uma equipa multidisciplinar, 

realiza-se quinzenalmente e são vários os conteúdos abordados (patologias associadas ao 

envelhecimento   nas várias dimensões física, psicológica e social; hábitos de vida e convivências 

saudáveis; promoção de um envelhecimento ativo).  

Rendimento Social de Inserção (RSI)- áreas prioritárias de intervenção, as crianças e jovens, 

a integração profissional e qualificação das famílias beneficiárias de RSI. Implica a articulação de 

várias parcerias, de modo a promover a acessibilidade e vigilância dos beneficiários nos vários 

programas de saúde, estilos de vida saudáveis, cumprimento do PNV e ações de formação/sen-

sibilização em várias áreas, como Planeamento Familiar e Saúde Materna, higiene pessoal e ou-

tros.   

Rede Social- alicerça-se na estratégia nacional de inclusão social 2006-2008, tendo como 

prioridades principais combater a pobreza das crianças e das pessoas idosas, a equidade na edu-

cação e formação e a integração das pessoas com deficiência e imigrantes. Os objetivos defini-

dos integram o levantamento das necessidades das pessoas idosas do concelho, identificar e 

solucionar de forma integrada os casos sociais, atualização do diagnóstico social concelhio e 

sensibilizar para as atividades desenvolvidas pela equipa da UCC. 
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Intervenção Comunitária- centra-se nas atividades individuais ou em parceria com outras 

entidades, em datas comemorativas relacionadas com a saúde. Desta forma destacam-se: - Dia 

Mundial: da Saúde (Marcha da saúde), da Prevenção e Segurança, do Coração, da Saúde Mental, 

da Luta Contra a Dor, da Alimentação, da Diabetes, Não Fumador e da SIDA; Dia Internacional 

das Famílias e das Pessoas Idosas, pretendendo dar enfâse à temática em questão e utilizar o 

contexto congruente, para a sensibilização da população sobre os diferentes temas.   Paralela-

mente, desenvolve ações de sensibilização e prevenção para grupos mais vulneráveis/ risco em 

todo o concelho, participa em eventos sociais e da comunidade, com o propósito de promover 

a saúde e prevenir a doença. 

Programa de Desenvolvimento e Formação Contínua- elaborado anualmente consoante as 

necessidades formativas identificadas e transmitidas pelos profissionais da equipa. Integra for-

mações internas e externas promovendo a atualização e partilha de conhecimentos.  O objetivo 

principal é a melhoria da qualidade na prestação de cuidados. 

Reabilitação- Intervém junto da pessoa/família/ cuidador com limitação da atividade e/ou 

restrição da participação, desenvolvendo programas de reabilitação eficazes, de forma a preve-

nir/ minimizar/solucionar as necessidades/limitações existentes. Como propósitos, atua na pre-

venção de incapacidades, na recuperação para a independência, readaptação social e familiar, 

na capacitação da pessoa/família/cuidador, identificação de barreiras arquitetónicas e de aces-

sibilidade, de forma a promover no espaço habitacional, a autonomia e a independência.      

Programa de Cuidados Continuados Integrados- de acordo com o que preconiza a Portaria 

nº 174/2014, a ECCI, sendo uma tipologia da RNCCI, define-se como uma equipa multidisciplinar 

da responsabilidade dos cuidados de saúde primários, inserida no contexto da prestação de cui-

dados dos ACES e em articulação com outros recursos sociais e outras equipas da RNCCI. 

 A prestação dos cuidados centra-se na readaptação, reabilitação, manutenção e conforto, 

a pessoas em condição de dependência, em processo de convalescença ou doença terminal, cuja 

situação não requer internamento, não podendo deslocar-se autonomamente.   

Esta equipa presta cuidados domiciliários de continuidade, norteados para a resolução das 

necessidades/problemas de saúde das pessoas/família, através de uma avaliação multidiscipli-

nar, elaboração de um plano integrado de intervenção individualizado e de respostas efetivas 

que contemplem a intervenção interdisciplinar. A periodicidade das visitas domiciliárias, varia 

consoante as necessidades identificadas na pessoa/família/cuidador, integrando os mesmos 

nestas decisões, de acordo com os resultados pretendidos.    



 
 

 
jan-22 | Página 41 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

As premissas que regulam a intervenção da ECCI, de forma a concretizar os objetivos, são 

as preconizadas pela Portaria nº 174/2014, impõem um funcionamento que proporcione e ga-

ranta à pessoa/família/cuidador: 

-  Prestar cuidados de saúde, no âmbito da reabilitação, da manutenção, do apoio psicos-

social e da condição paliativa adequados, promovendo a inclusão da família/cuidador; 

- Individualizar a prestação de cuidados através de um Gestor de Caso, designadamente o 

enfermeiro, responsável direto pelo seguimento do processo individual e que certifique a arti-

culação de comunicação, entre todos os intervenientes na prestação de cuidados;   

- Acompanhamento assistencial de natureza paliativa e consulta multidisciplinar; 

- Prestar apoio psicoemocional; 

- Apoio e acompanhamento na realização das ABVD e das AIVD; 

- Promover um ambiente seguro, humanizado, confortável e promotor de autonomia; 

- Inclusão, ensino e treino da família/cuidador. 

A equipa de ECCI compreende um máximo de 20 vagas, estando estas, com uma taxa de 

ocupação de 100 %. Presta cuidados de enfermagem, enfermagem de reabilitação, fisioterapia, 

nutrição, médico e apoio social e psicológico. 

No que concerne aos registos dos cuidados às pessoas que integram a ECCI, estes são 

realizados na plataforma de Rede- GestCare e no SClínico.  

No que diz respeito aos recursos humanos, no período em que se realizou o estágio, eram 

escassos, sendo que dos cinco enfermeiros somente três se encontravam em funções, os 

restantes encontravam-se ausentes por questões de saúde.  

A ECCI possui duas viaturas próprias para deslocação aos domicílios. Relativamente aos 

recursos materiais, são adequados à prestação de cuidados, para além do 

material/equipamento clínico, possui também, ajudas técnicas. 

 

 

2.2.   Análise da População- Pessoa Idosa com Marcha Comprometida 

Como descrito anteriormente, o aumento exponencial do índice de envelhecimento popu-

lacional, o aumento da longevidade e de comorbilidades associadas, é um fenómeno transversal 

mundialmente, que impõe um continuum desafio aos sistemas de saúde mundiais.  

Portugal não é exceção, apresentando um índice de envelhecimento de 165,1% (Pordata a, 

2021), em que segundo o boletim de estatísticas em saúde (Instituto Nacional de Estatística 
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[INE], 2021), a esperança de vida à nascença foi de 80,93 anos, como se pode observar no Gráfico 

2, verificando-se mais elevada para as mulheres 85,51 anos, comparativamente aos homens 

77,95 anos. Permite analisar também, que relativamente aos anos de vida saudável, respeitante 

às limitações causadas por problemas de saúde, esta tendência inverte-se, sendo mais baixa 

para as mulheres 57,8 do que para os homens 60,6 anos.   

 

Gráfico 2- Esperança de vida e Anos de vida saudável à nascença por sexo, Portugal 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas da Saúde 2019.  

 

Desta forma, as doenças crónicas não transmissíveis são responsáveis por 88% dos anos 

vividos com limitações, nas quais se associam as doenças musculoesqueléticas. Estas eviden-

ciam-se por serem responsáveis por 30,5 % dos anos vividos com limitações, que cursam na 

diminuição da funcionalidade, autonomia e aumento da dependência da pessoa/ família (DGS, 

2017).  

O envelhecimento biológico carateriza-se como um processo gradual e dinâmico, causado 

por alterações bioquímicas, morfológicas e funcionais que se vão repercutir no organismo como 

um todo, potenciando a vulnerabilidade agressões internas ou externas (Martiniano & Mon-

teiro-Soares, 2021; Prusch et al., 2021).  

Manifestamente, a transformação mais evidente com o envelhecimento é a diminuição da 

massa muscular, podendo causar diminuição da força e da funcionalidade, esta, associada às 

restantes alterações nos outros sistemas, conduz à diminuição da capacidade cardiopulmonar e 
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da frequência da atividade física, consequentemente, alteração do padrão da marcha e da pos-

tura (Gil et al., 2020; Martiniano & Monteiro-Soares, 2021; Prusch et al., 2021).  

Uma marcha normal requer que os seguintes sistemas e funções se encontrem intactos: a 

função locomotora (para iniciar e sustentar a marcha automatizada), equilíbrio, reflexos postu-

rais, função sensorial e sensoriomotora, controlo motor do aparelho musculosquelético e fun-

ções cardiopulmonares. Concomitantemente, a marcha e a postura corporal, exigem a integri-

dade dos sistemas vestibular, propriocetivo e dos nervos aferentes da visão, facultando a infor-

mação sobre a posição do corpo e das suas partes. Qualquer modificação num destes sistemas 

conflui no compromisso da marcha (Marques-Vieira & Caldas, 2017; Pirker & Katzenschla, 2017; 

Prusch et al., 2021). 

 

 

2.2.1.   Causas mais comuns 

As causas mais frequentes dos distúrbios da marcha integram alterações musculares e os-

teoarticulares (patologias degenerativas), patologia traumática (fraturas), da propriocepção, 

processos demenciais, declínio cognitivo, comorbidades associadas, sexo feminino, hipotensão 

ortostática e visão deficiente (Alcobia et al., 2019; Iwaya et al., 2017; Marques-Vieira & Caldas, 

2017; Pirker & Katzenschla, 2017; Prusch et al., 2021; Shah et al., 2020), aditam também, o au-

mento do Índice de Massa Corporal (IMC), excesso de peso (entre 25 a 30 Kg/m² ) e obesidade 

(superior a 30 Kg/m² ), descoordenação, falta de conhecimento e medo (Alcobia et al., 2019; 

Marques-Vieira & Caldas, 2017).     

  As alterações musculares, osteoarticulares e as fraturas assumem uma elevada prevalên-

cia na pessoa idosa. Ao nível muscular as mudanças são mais patentes nos membros inferiores 

(MI) em relação aos membros superiores (MS) e, tendencialmente, progridem de regiões mais 

distais para as proximais (Martiniano & Monteiro-Soares, 2021).  

As alterações osteoarticulares relacionam-se com as patologias inflamatórias, degenerati-

vas e metabólicas, evidenciando-se a osteoartrose, a osteoporose e a artrite reumatoide (Cruz 

et al., 2021; Marques-Vieira & Caldas, 2017).    

A osteoartrose é decorrente de um processo complexo e multifatorial de degradação arti-

cular da cartilagem (Marques et al., 2021; Salemi et al., 2021; Suzuki et al., 2019), porém, atual-
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mente é reconhecida a degradação de toda a articulação, incluindo os tecidos moles envolven-

tes e membrana sinovial, meniscos e ligamentos, paulatinamente contribui para a perda de am-

plitude de movimento (Marques et al., 2021).  

Esta condição comunga com a presença de dor, que surge ou agrava-se com o início dos 

movimentos, rigidez matinal, atrofia muscular e crepitação óssea (Salemi et al., 2021; Sousa & 

Carvalho, 2017). Incide maioritariamente no sexo feminino e as articulações afetadas, com 

maior frequência, são as mãos, os pés, a coluna (lombar e cervical), os joelhos e a anca (Marques 

et al., 2021; Rodriguez-Merchan & De La Corte-Rodriguez, 2019; Salemi et al., 2021; Suzuki et 

al., 2019). É de realçar, que a articulação mais afetada é o joelho, seguido da mão e por fim da 

anca (Marques et al., 2021).  

A osteoporose é uma doença metabólica silenciosa do sistema esquelético e uma preocu-

pação de saúde pública em todo o mundo. Mais de 200 milhões de pessoas possuem esta do-

ença e estima-se o seu aumento exponencial nas próximas décadas, relacionado com o aumento 

da longevidade e dos estilos de vida (Fahimfar et al., 2021; Upadhyaya et al., 2020).   

É caraterizada pela perda gradual da densidade e deterioração do tecido ósseo e conse-

quentemente o aumento da fragilidade óssea, maximizando o risco de fratura. O aumento da 

sua prevalência evolui com a idade, afeta pessoas de todas as raças e etnias, contudo é consen-

sual, em vários estudos, que o sexo feminino é o mais afetado (Fahimfar et al., 2021; Marques 

et al., 2021; Upadhyaya et al., 2020; Zhang et al., 2020). 

A ocorrência de fraturas relacionadas com a osteoporose, depende de fatores modificáveis: 

hábitos etílicos, dieta deficiente em cálcio, fármacos, imobilidade, sedentarismo e tabagismo, e 

não modificáveis: sexo feminino, idade superior a 65 anos, baixa estatura, antecedentes de fra-

tura e antecedentes familiares de fratura (Fahimfar et al., 2021; Marques et al., 2021; 

Upadhyaya et al., 2020). 

A osteoporose classifica-se como primária quando relacionada ao envelhecimento e secun-

dária se elencada a uma doença como as doenças: reumáticas inflamatórias, endócrinas, renais, 

hematológicas genéticas ou metabólicas, gastrointestinais e/ou a fármacos (antiepilépticos e 

antipsicóticos, quimioterapia) (Marques et al., 2021).  

A artrite reumatoide (AR) é das doenças inflamatórias crónicas com mais prevalência nos 

países ocidentais, afetando em cada 1000 adultos aproximadamente 5 a 10 pessoas. Em Portu-

gal, a estimativa é de 0,7 % na pessoa adulta, porém, encontra-se subdiagnosticada (Marques 

et al., 2021; Pinto et al., 2018; Rocha et al., 2020).  
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É uma doença crónica inflamatória autoimune, progressiva, insidiosa, incapacitante e pre-

valente no sexo feminino (Mudgal & Sharma, 2019; Pereira & Maia, 2021). Afeta, as articulações 

e tecidos envolventes, provocando dor crónica, limitação da mobilidade nas articulações e de-

senvolvimento de deformidades. Com o avançar da doença, agrava-se a destruição na cartila-

gem, no osso e nas estruturas envolventes, o que culmina na limitação funcional no desempe-

nho das AVD e consequentemente, na diminuição da qualidade de vida (Marques et al., 2021; 

Mudgal & Sharma, 2019; Ng & Azizudin, 2020; Pinto et al., 2018).  

Carateriza-se pela presença crónica de poliartrite simétrica, acometendo, inicialmente, as 

pequenas articulações das mãos (metacarpofalângicas e as interfalângicas proximais) e dos pés 

(metatarsofalângicas), edema, rigidez matinal, restrição de movimento, força e mobilidade arti-

cular. Por outro lado, também pode apresentar outras manifestações como fadiga, vasculite, 

nódulos reumatoides, anemia, doença cardiovascular, depressão, perda de peso, alterações do 

sono e febre (Marques et al., 2021; Mudgal & Sharma, 2019; Pereira & Maia, 2021). 

A propriocepção alterada na pessoa idosa é outra das causas frequentes na marcha com-

prometida, implica a diminuição na sensibilidade, na consciência de posição e na sensibilidade 

vibratória. Estas alterações são motivadas pela perda de recetores e de fibras sensoriais, que 

causam a diminuição da capacidade propriocetiva e da sensibilidade vibratória e tátil. Ocorre 

também, neuropatia periférica, decorrente do declínio das fibras sensitivas que enervam os re-

cetores periféricos, o que pode afetar o atraso da resposta muscular ao movimento. A degene-

ração destas estruturas, traduzem-se em alterações no equilíbrio e na postura, no tempo de 

reação e orientação espacial dos segmentos corporais (Martiniano & Monteiro-Soares, 2021; 

Prusch et al., 2021). 

 

 

2.2.2.   Fatores condicionantes da marcha 

Os fatores que se relacionam com o compromisso na marcha integram: a diminuição da 

condição física; idade avançada (≥65 anos); compromisso neurológico, cardiorrespiratório, neu-

romuscular, musculoesquelético, de equilíbrio e visual; alteração cognitiva; medicação (anti-

depressivos, antihipertensores, diuréticos, antipsicóticos, sedativos, hipnóticos e benzodiazepi-

nas); medo de cair; diminuição da força muscular; uso de auxiliar de marcha; ausência de su-

porte social/familiar; alterações osteoarticulares nos pés, calçado inadequado e  barreiras am-

bientais  intra e extra domicílio (escadas, declives, superfícies irregulares, distâncias, obstáculos 
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inseguros, restrições, ausência de dispositivos ou pessoa de assistência). Desta forma, os fatores 

que condicionam a marcha não se limitam à dimensão bio fisiológica, como verificado com fre-

quência em vários estudos (Oliveira et al., 2018; Marques-Vieira & Caldas, 2017; Marques-Vieira 

et al., 2016). 

 

 

2.2.3.   Avaliação da marcha comprometida 

A avaliação da marcha é multifatorial, inclui vários critérios, não se restringindo à análise 

do ciclo de marcha, como explanado anteriormente.  

 O Quadro 1 resume os parâmetros e a descrição dos critérios a considerar para uma avali-

ação efetiva de compromisso na marcha. A identificação de um ou mais critérios denota o grau 

de compromisso na marcha. 

Quadro 1: Parâmetros a avaliar na marcha para o diagnóstico de marcha comprometida  

 

Parâmetro Descrição 

 

 

 

 

 

 

Marcha 

Instabilidade postural- uma posição instável do pé, sem controlo do 
tronco e dos braços. 

Distância desadequada na fase de balanço- todo o membro encontra-

se numa posição, que o pé que está em balanço, terá impacto ou con-

tato com o chão. 

Comprimento desadequado do passo- desequilíbrio e um dos lados 

instáveis sem a flexão adequada da anca e sem a flexão do joelho do 

lado do balanço. 

Diminuição: da largura do passo; da cadência e da velocidade. 

Aumento: do tempo na fase de apoio; da duração do passo; da pas-

sada. 

Conservação de energia reduzida- eventos que afetam ou o controlo 

da marcha e da postura ou alterações nas estruturas e funções das 

articulações e dos músculos, aumentam o dispêndio da energia na 
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marcha, assim como o uso de auxiliares de marcha e o tipo de cal-

çado. 

 
 

 
 
 
 
Equilíbrio 

Alterações: da visão, da propriocepção e neurológicas/ cognitivas; 

Medicação; 

Diminuição da força muscular, nos MI;  

Dificuldade: sentar/levantar, subir/descer escadas/ rampas sem 

apoio, em contornar obstáculos (apoiar-se no MI com força diminu-

ída), alteração de postura (virar a cabeça, inclinar-se, rodar); 

Auxiliar de marcha desajustado e/ou deteriorado.   

 

 

Alterações 
musculoesqueléticas 

Diminuição: da velocidade da marcha, da passada, da cadência, am-

plitude articular, da altura do passo e do tempo na fase de balanço; 

Aumento: na fase de apoio e da base de sustentação; 

Alteração do alinhamento postural;  

Assimetria dos MI; 

Dor. 

Conhecimento  Auxiliares de marcha e/ou a sua correta utilização. 

Calçado Inadequado: instabilidade no apoio, desgaste nas solas e desajuste ao 
pé. 

Fonte: Adaptado de: Martiano & Monteiro-Soares, (2021); Prusch et al., (2021); Sivan et al., (2019); 
Burnfield et al., (2019). 

 

O Quadro 1 resume os parâmetros considerados mais pertinentes, no contexto do atual 

trabalho, porém há que salvaguardar outros fatores deverão ser considerados, como já referido 

anteriormente, como por exemplo as condições do meio ambiente envolvente, apoio socio/fi-

nanceiro/ familiar, na medida em que estes podem indiretamente/ diretamente influenciar o 

potencial funcional da marcha. 
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2.3.   Reabilitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 

Comprometida  

A reabilitação é um conceito que carece de uma reflexão profunda. Não se limita ao signi-

ficado restrito da palavra, vai muito para além do que é observado nos primeiros contactos com 

a pessoa, e, na comunidade, “caminhar” com o outro, “dar a mão” auxiliando quando necessá-

rio, é um trabalho de parceria, é um desafio constante e único.   Ser criativo, possuir um olhar 

acurado, adequar, adaptar, improvisar e respeitar, são palavras indissociáveis no contexto diário 

da prestação de cuidados de reabilitação na comunidade e não são passíveis de mensurar, mas 

subjacentes aos outcomes obtidos (Andrade et al., 2017).  

 A Reabilitação é um conceito multidisciplinar, que se alicerça em conhecimentos e proce-

dimentos específicos, através dos quais promove o auxílio à pessoa com doença aguda, crónica 

ou sequelas, na maximização do potencial funcional e da sua independência em todas as dimen-

sões. Define como objetivos fundamentais melhorar a função, promover a independência e a 

máxima satisfação da pessoa e, desta forma, preservar a dignidade, sendo o foco principal a 

Pessoa (Regulamento nº 392/2019). 

As premissas que regem o Regulamento das Competências Específicas do EEER são respon-

sivas aos objetivos da reabilitação. O EEER, deve conceber, implementar e monitorizar planos 

de enfermagem de reabilitação individualizados, sustentados nos problemas potenciais e reais 

da pessoa. Intervém na promoção da saúde, na prevenção de complicações, no tratamento e na 

reabilitação fomentando a maximização do potencial da pessoa. A sua intervenção sustenta-se 

no diagnóstico precoce, garantindo a manutenção das capacidades funcionais, a prevenção de 

complicações evitando as incapacidades, paralelamente, assegura a melhoria, a manutenção e 

a recuperação da independência nas atividades de vida, sendo estes os objetivos iniciais da sua 

intervenção. Utiliza técnicas específicas de reabilitação e educa a pessoa/ família/ cuidador, 

objetivando a alta e a continuidade dos cuidados promovendo a reintegração da pessoa na fa-

mília/comunidade, salvaguardando o seu direito à dignidade e qualidade de vida, considerando 

os diferentes contextos de atuação (Regulamento nº 392/2019).  

Na missão da Enfermagem de Reabilitação está bem explícito os conceitos que sustentam 

este trabalho, a pessoa com necessidades especiais no decorrer do ciclo de vida, dando enfoque 

à qualidade de vida, capacitar para o autocuidado, aumento da funcionalidade através de pro-

cessos de readaptação e prevenção de complicações evitando ou minimizando as incapacidades, 

fomentando a mobilidade, acessibilidade e participação social (OE, 2018).  
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Notoriamente, o predomínio, das doenças musculoesqueléticas cursam em sinais e sinto-

mas, que comprometem, consideravelmente, a capacidade de desempenhar as atividades de 

vida e consequentemente a qualidade de vida da pessoa idosa (Faria et al., 2020).  

Estas podem assumir uma vertente traumática e/ou não traumática, decorrentes de vários 

contextos, agudas (fraturas, traumatismos) ou crónicas (doenças inflamatórias, degenerativas), 

representando a maior causa de dor e limitação funcional, verifica-se que a marcha comprome-

tida é uma das habilidades mais afetadas na pessoa idosa, tornando-a mais vulnerável (Cruz et 

al., 2021; Marques-Vieira & Caldas, 2017).      

A marcha é uma capacidade física passível de se observar e um conceito objetivo. Porém, a 

abordagem do EEER à pessoa com marcha comprometida é complexa, deve considerar as várias 

dimensões e focar-se no desenvolvimento das competências necessárias para que esta recupere 

esta habilidade de modo independente e com o menor risco possível (Marques-Vieira & Caldas, 

2017; Marques-Vieira et al., 2016).  

É relevante que o EEER suporte a sua intervenção e o diagnóstico precoce numa avaliação 

multifatorial da marcha comprometida. A abordagem deverá dar enfoque ao desenvolvimento 

de competências essenciais, para retornar a desempenhar esta atividade e negociando com a 

pessoa o plano de reabilitação de enfermagem (Faria et al., 2020; Marques-Vieira & Caldas, 

2017).  

É determinante que a pessoa consciencialize e compreenda os benefícios de andar, pois o 

seu compromisso pode eventualmente cursar para sentimentos de solidão e ao isolamento so-

cial, limitando a inclusão (Faria et al., 2020; Marques-Vieira & Caldas, 2017). 

Os pilares para conceber um programa de enfermagem de reabilitação para a pessoa idosa 

a nível comunitário, deve integrar todos os elementos dos seus hábitos de vida e valores, res-

peitando a individualidade da mesma, o equilíbrio estático e dinâmico, norteando para o desen-

volvimento da marcha e da postura, utilizando estratégias e recursos de avaliação no planea-

mento de intervenções adequadas (Faria et al., 2020; Marques-Vieira & Caldas, 2017).  

O EEER ao considerar e compreender estas variáveis e os seus efeitos nos outcomes funci-

onais, estimula o envolvimento, o incentivo individualizado e gradual nas atividades de autocui-

dado, não descurando todas as dimensões alocadas a este processo (Marques-Vieira & Caldas, 

2017).  

Há que considerar que no âmbito da comunidade, os planos de enfermagem de reabilitação 

com enfoque nos autocuidados, adaptando as intervenções às situações, aumentam a confiança 
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e a qualidade de vida da pessoa/família/cuidador, diminuindo a carência de apoio social e, a 

longo prazo, os custos de saúde (Vigia et al., 2017). 

 

 

2.3.1.   A Intervenção de enfermagem de reabilitação na marcha comprometida 

As intervenções de enfermagem de reabilitação na marcha comprometida na pessoa idosa, 

pressupõem a definição de metas e objetivos exequíveis e realistas, concomitantemente com a 

avaliação da segurança do meio envolvente, de modo a identificar possíveis obstáculos e locais 

de repouso, para caso ocorra essa necessidade. Para se iniciar o treino de marcha a pessoa deve 

possuir consciencialização corporal, correção postural e a manutenção do equilíbrio, apresen-

tando equilíbrio estático de pé (Marques-Vieira & Caldas, 2017).  

Um plano de enfermagem de reabilitação no treino da marcha comprometida, deve incluir 

exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular e resistência, para melhorar o padrão da mar-

cha, diminuir o risco de queda e manter/ aumentar a funcionalidade, a autonomia e a indepen-

dência no autocuidado (Pillat et al., 2019; Vigia et al., 2017).   

Partindo destes pressupostos, o treino de marcha é individualizado, após uma avaliação 

funcional da pessoa e da sua condição clínica, e organizado considerando o grau de intensidade, 

a duração e as estratégias terapêuticas utilizadas de acordo com a sua tolerância (Alcobia et al., 

2019). Porém, o treino de marcha é indissociável ao risco de queda, para tal é essencial alocar a 

avaliação funcional e do potencial de reabilitação, recorrendo à aplicação de vários instrumen-

tos de medida (Marques-Vieira & Caldas, 2017; Sousa et al., 2017a). 

Treino de equilíbrio corporal de pé  

Quando o equilíbrio ortostático dinâmico se encontra diminuído, executa-se o treino do 

equilíbrio de pé, com recurso a um suporte estável, como as costas de uma cadeira ou os pés da 

cama, enquanto se mobilizam os membros inferiores, em movimentos de flexão plantar, joelho, 

coxofemoral e extensão e abdução (Quadro 2). Deve-se conciliar estes exercícios com o controlo 

da respiração, de modo a prevenir reações vagais (Coelho et al., 2017).  

O controlo da respiração é indissociável na realização de um plano de reabilitação, pois, o 

controlo e dissociação dos tempos respiratórios, a respiração abdomino-diafragmática e a expi-

ração com os lábios semicerrados, promovem o relaxamento psíquico e físico, assim como, a 

redução do trabalho respiratório e a gestão de energia (Gomes & Ferreira, 2017). 

Quadro 2 - Exercícios para o treino de equilíbrio.  
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Exercício Descrição do Exercício Objetivos 

 

 

Flexão plantar 

Executar a elevação lenta dos calcanhares, 
até alcançar a amplitude máxima; 

Manter a posição alguns segundos; 

Descer lentamente até os calcanhares toca-
rem o solo. 

Fortalecimento 
muscular da 

região 
tibiotársica e 
posterior da 

perna. 

 

Flexão do joelho 

Executar a flexão lenta do joelho, até alcançar 
a amplitude máxima; 

Manter a posição alguns segundos; 

Retornar (extensão do joelho) à posição neu-
tra. 

Fortalecimento 
muscular da 

região 
posterior da coxa 

e da perna. 

 

 

Flexão da coxofemoral 

Executar a flexão lenta, da coxofemoral até al-
cançar a amplitude máxima, sem inclinação 
do tronco para a frente; 

Manter a posição alguns segundos; 

Retornar (extensão da anca) à posição neutra.  

Fortalecimento 
muscular da  

região antero-la-
teral da coxa e 
região glútea. 

 

 

 

Extensão da coxofemoral 

Posicionar-se cerca de 30- 40 centímetros 
(cm) do apoio para os MI’s; 

Executar a inclinação do tronco para a frente, 
de modo a apoiar-se no apoio; 

Extensão da MI para posterior, até alcançar a 
máxima amplitude; 

Manter a posição alguns segundos; 

Baixar o membro lentamente, retornando à 
posição inicial; 

Executar o mesmo exercício com o MI contra-
lateral. 

 

Fortalecimento 
muscular da 

região posterior 
do tronco e 
da glútea. 

 

 

 

Abdução do MI 

Posicionar-se cerca de 30- 40 cm do apoio 
para os MI; 

Executar a elevação lenta do MI lateralmente, 
aproximadamente 15 a 30 cm; 

Manter a posição alguns segundos; 

Retornar à posição inicial lentamente; 

 

 

Fortalecimento 
muscular da 

região posterior 
da coxofemoral 

 e da glútea. 
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Fonte: Adaptado de: Coelho et al., (2017) e Rocha et al., (2019). 

Uma das estratégias a adotar, no caso de não se verificar o equilíbrio adequado de pé, é o 

recurso aos auxiliares de marcha. É necessária a avaliação da mobilidade e força muscular a nível 

da parte superior e inferior do corpo, caso se verifique diminuição, procede-se ao fortalecimento 

muscular, de forma a permitir o uso adequado, seguro e eficaz do auxiliar de marcha (Marques-

Vieira & Caldas 2017).  

Neste sentido, um plano de reabilitação deve incluir os vários tipos de contrações muscu-

lares (isotónicas concêntricas/excêntricas e isométricas) e de técnicas de mobilização (mobiliza-

ção: passiva, ativa, ativa assistida e ativa resistida), para manutenção e/ou aumento da força e/ 

ou resistência muscular, podendo ser necessário o recurso a equipamentos de carga (halteres, 

sacos de areia, caneleiras e bandas elásticas) (Coelho et al., 2017; Leopoldino et al., 2020).  

No decorrer dos exercícios, deverá prevenir-se os sinais/ sintomas de fadiga na pessoa 

idosa, de forma a prevenir reações adversas (tonturas, dor torácica, náuseas e dificuldade res-

piratória, desconforto /dor no músculo, tremor do músculo em contração). O plano de exercícios 

deverá contemplar, o número de exercícios, as séries, as repetições e períodos de repouso, de 

acordo com a tolerância da pessoa (Coelho et al., 2017).  

Salvaguarda-se que, ao aconselhar e/ou prescrever os auxiliares de marcha, estes devem-

se adequar às necessidades, às condições habitacionais e à capacidade financeira da pessoa/fa-

mília, para tal é essencial que o EEER forneça as informações sobre os produtos disponíveis e 

recursos para a aquisição/empréstimo e a sua forma de utilização (João & Portelada, 2016; Porto 

et al., 2019; Vigia et al., 2017).  

Treino com Auxiliares de Marcha 

O recurso a auxiliares de marcha, neste âmbito, utiliza-se em alterações do equilíbrio, fra-

queza muscular, instabilidade articular, dor e no período pós-operatório em geral (Coelho et al., 

2017; Porto et al., 2019; Souza & Renner, 2019).  

Atualmente, existe uma ampla variedade destes auxiliares, nomeadamente, bengalas, pi-

râmides (tripés, quadripés), andarilhos (fixos, articulado e com rodas) e canadianas (axilares e 

de antebraço) (Coelho et al., 2017). Na seleção de um auxiliar de marcha, deve-se considerar a 

idade, a condição de saúde, indicação terapêutica e o grau de dependência (Carinhas et al., 

Executar o mesmo exercício com o MI contra-
lateral; 

Deve manter-se a extensão do tronco e dos  
joelhos no decorrer de todo o exercício. 
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2013). O Quadro 3 sistematiza os tipos de auxiliares de marcha, os objetivos e uma breve des-

crição do seu uso correto. 

 

Quadro 3 – Tipos de auxiliares de marcha. 

 

Tipo Indicações Objetivos Descrição 

 

 

 

Bengala 

 

 - Doenças 

articulares  

degenerativas; 

- Medo de cair; 

- Dor articular 

unilateral. 

- Aumentar a base de 

apoio, estabilidade di-

nâmica (apresenta um 

ponto de apoio); 

- Diminuir a descarga 

de peso do MI lesado. 

  

Utilizar a bengala no MS contralate-

ral ao MI mais afetado; 

Esta deverá estar próxima do corpo, 

15 cm lateralmente ao MI não le-

sado; 

Ajustar a altura ao trocânter maior 

do fémur, de modo que o cotovelo 

forme um ângulo entre 15 e 30 

graus de flexão. 

 

 

 

Pirâmides 

(tripé e  

quadripé) 

 

 - Doenças: 

Articulares 

degenerativas; 

Músculo- 

Esqueléticas; 

Neurológicas. 

- Melhorar o  

equilíbrio; 

- Aumentar:  

a base de apoio, esta-

bilidade dinâmica, 

apresenta três (tripé) 

ou quatro pontos de 

apoio (quadripés). 

Utilizar a pirâmide no MS contrala-

teral ao MI mais afetado; 

Esta deverá estar próxima do corpo, 

15 cm lateralmente ao MI não le-

sado; 

Ajustar a altura ao trocânter maior 

do fémur, de modo que o cotovelo 

forme um ângulo entre 15 e 30 

graus de flexão. 

 

 

Canadianas 

(Axilares e  

de ante-

braço) 

 

- Doenças: 

Articulares 

degenerativas; 

Músculo- 

esqueléticas. 

- Aumentar: a base de 

apoio, estabilidade  

dinâmica; 

- Descarga total/  

parcial dos MI; 

- Melhorar o  

Ajustar a altura, bilateralmente, ao 

trocânter maior do fémur, de modo 

que o cotovelo forme um ângulo 

entre 15 e 30 graus de flexão, nas 

canadianas axilares o ponto mais 
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- Pós-operató-

rio em geral. 

Equilíbrio. 

 

alto desta, deve estar dois a três de-

dos abaixo da axila; 

Próximas ao corpo, 5 a 10 cm (de 

antebraço), 15 a 20 cm (axilares) 

afastadas lateralmente e paralelas 

aos MI.  

 

 

 

Andarilho 

(fixo,  

com rodas e 

articulado) 

- Doenças: 

Articulares 

Degenerativas, 

Músculo- 

Esqueléticas; 

Neuromuscu-

lares. 

- Fraqueza dos 

MI e MS. 

- Medo de cair. 

- Aumentar:  

a base de sustentação, 

a estabilidade dinâ-

mica (apresenta qua-

tro pontos de contato 

com o solo, base de 

apoio mais larga e 

maior segurança); 

- Reduzir a descarga de 

peso nos MI; 

- Melhorar o equilíbrio 

e a dor. 

Posicionar o andarilho a uma dis-

tância aproximada de um braço 

para uma adequada base de su-

porte estável; 

Ajustar a altura ao trocânter maior 

do fémur, de modo que os cotove-

los formem um ângulo entre 15 e 30 

graus de flexão; 

De todos os auxiliares de marcha 

são os que oferecem maior estabili-

dade. 

Fonte: Adaptado de: Carinhas et al., (2013); Coelho et al., (2017); Glisoi et al., (2012), Porto et al., 

(2019) e Fulk et al., (2019). 

 

Os auxiliares de marcha permitem diferentes tipos de marcha, consoante o objetivo da in-

tervenção.  

Sucintamente, no que concerne à bengala e às pirâmides, estas possibilitam promover o 

movimento do MS e MI mais lesado, para isso deve-se iniciar a marcha segurando com a mão 

contralateral ao lado mais afetado, sendo que as pirâmides permitem maior estabilidade. Os 

padrões de marcha que se podem realizar com canadianas, são: a dois pontos (existe maior 

equilíbrio e coordenação), a três pontos (descarga de um dos MI) e a quatro pontos (ambos os 

MI requerem carga parcial) e balanço ou oscilante (um dos MI não pode tocar o solo ou quando 

ambos os membros podem realizar carga se apoiados em simultâneo).  Os andarilhos, de todos 

os auxiliares, são os que possibilitam uma maior estabilidade e base de apoio, por outro lado, a 



 
 

 
jan-22 | Página 55 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

sua utilização é limitada em espaços pequenos. Estes, permitem três tipos de marcha com: sus-

tentação parcial do peso corporal, apoio nos MI e descarga sobre os MI (Carinhas et al., 2013; 

Coelho et al., 2017; Porto et al., 2019). 

A intervenção efetiva do EEER, no treino de marcha, ancora-se numa avaliação acurada da 

pessoa idosa, as suas expetativas, a sua motivação e também os recursos disponíveis. É impres-

cindível, ao longo deste processo, o encorajamento, o elogio e o reforço positivo dos progressos 

alcançados, e, concomitante, estimular a auto- superar-se, respeitando as suas limitações (Coe-

lho et al., 2017; Marques-Vieira & Caldas, 2017). 
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3.  IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

A elaboração do projeto de intervenção intitulado “A Enfermagem de Reabilitação na 

Capacitação da Pessoa Idosa Residente na Comunidade com Marcha Comprometida”, a 

implementar numa UCC na região Alentejo, visou dar resposta aos objetivos definidos na 

Unidade Curricular Estágio Final. O cronograma inicialmente proposto, não foi passível de se 

concretizar, atendendo ao agravamento do contexto de pandemia e da suspensão do estágio, 

inviabilizando a implementação do projeto. Desta forma, o estágio decorreu no período de 03 

de março a 30 de abril. 

A implementação do Projeto de Intervenção tem como desígnio, contribuir para a 

autonomia e independência da pessoa idosa com marcha comprometida residente na 

comunidade, através da intervenção especializada e atempada do EEER. Desta forma, com a 

questão de partida pretende-se saber: “Quais os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem de reabilitação, em pessoas idosas com marcha comprometida?”.  

Definiu-se como objetivo geral:  

 Avaliar a efetividade das intervenções do EEER na capacitação da pessoa idosa, com 

marcha comprometida residente na comunidade, inscrito na UCC. 

Como objetivos específicos: 
 Conhecer o estado de saúde da pessoa idosa (antecedentes clínicos, perceção do 

estado geral da saúde (cognição, comorbidades, visão e audição), autonomia e in-

dependência nas AVD (uso de auxiliar de marcha, medicação diária e medo de cair); 

 Identificar as causas subjacentes à marcha comprometida da pessoa idosa (antece-

dentes cirúrgicos recentes, fragilidade, medo de cair e carência de apoio fami-

liar/comunidade); 

 Identificar os fatores potenciais de comprometimento da marcha (alimentação de-

sadequada, condições habitacionais limitantes da mobilidade (excesso de mobiliá-

rio, degraus, escadas, piso escorregadio, portas demasiado estreitas, acessos ao 

exterior deficientes, meio exterior envolvente com terreno íngreme));  

 Desenvolver intervenções de enfermagem de Reabilitação à pessoa idosa com Mar-

cha Comprometida; 
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 Avaliar os ganhos sensíveis após a intervenção dos Cuidados de Enfermagem de 

Reabilitação na autonomia da pessoa idosa com a marcha comprometida. 

De forma a sistematizar e a uniformizar as Intervenções do EEER, na capacitação da pessoa 

idosa com Marcha Comprometida Residente na Comunidade, definiram-se intervenções 

genéricas a aplicar na avaliação inicial e final do programa de reabilitação (Quadro 4). E as 

intervenções a considerar no andar comprometido (Quadro 5). Ressalta-se que, na avaliação da 

pessoa após a aplicação dos instrumentos de avaliação e do impresso de recolha de dados de 

caraterização sociodemográfica, e, em consonância com os resultados obtidos, se irá adaptar os 

diagnósticos e as intervenções pré-definidas, podendo eventualmente, ocorrer a necessidade 

de se integrar intervenções que não constem no Quadro 5, visando o máximo potencial 

funcional da pessoa idosa com vista à independência na marcha, se exequível.  

   

Quadro 4 – Intervenções genéricas a implementar na pessoa idosa com Marcha 

Comprometida.  

 

Intervenção: Avaliar Instrumento de Avaliação 

 Grau de funcionalidade Medida de Independência Funcional (MIF); 

Grau de independência nas ABVD Índice de Barthel 

Grau de independência nas AIVD Índice de Lawton & Brody 

Grau de preocupação de risco de queda Falls Efficacy Scale (FES) I- Portugal 7 itens 

Equilíbrio corporal e o risco de queda Timed Up and Go (TUG) Teste 

Categorização do auxiliar de marcha Functional Ambulation Categorie (FAC) 

Fonte: A própria  
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Quadro 5 – Plano de Intervenção da Pessoa Idosa com Marcha Comprometida residente 
na Comunidade. 
 

Intervenções 

º Informar a pessoa/família/cuidador sobre a importância e objetivos de um programa 

de enfermagem de reabilitação;  

º Preencher o impresso de recolha de dados sociodemográficos; 

º Identificar as expetativas/objetivos da pessoa/família/cuidador; 

º Negociar o plano de enfermagem de reabilitação com a pessoa/família/cuidador/ 

EEER; 

º Avaliar grau de funcionalidade e de independência; 

º Avaliar grau de preocupação de risco de queda;  

º Avaliar equilíbrio corporal e risco de queda; 

º Instruir e treinar as técnicas de reeducação funcional respiratória:  

 Consciencialização dos tempos respiratórios- 2 séries de 8 repetições; 

 Respiração abdomino-diafragmática- 2 séries de 8 repetições; 

 Outras intervenções, caso se verifique necessário. 

º Instruir e treinar técnicas de exercícios de equilíbrio e fortalecimento muscular/arti-

cular (recorrer ao uso de: cama, costas de uma cadeira ou nos pés da cama; segundo 

tolerância e capacidade da pessoa): 

 Contrações isométricas dos abdominais, glúteos e quadricípetes- 2 séries de 8 

repetições (manter contração durante 6- 7 segundos, de seguida relaxar);  

  Estimular e manter o equilíbrio corporal: correção postural; 

 Alternância de carga nos MI- 2 séries 8 repetições; 

 Apoio unipodal- 2 séries de 8 repetições: flexão: plantar, do joelho e da coxofe-

moral; extensão e abdução da coxofemoral; 

 Exercícios isotónicos para fortalecimento muscular e articular dos MS- 2 séries 

de 8 repetições (recorrer ao uso de resistência manual/pesos/ bandas elásti-

cas, segundo tolerância e capacidade da pessoa): 

· Mobilizações ativas/assistidas/resistidas: 
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Flexão/extensão, adução/abdução, elevação e rotação da articulação 

escapulo-umeral; 

Flexão/extensão do cotovelo. 

 Exercícios isotónicos para fortalecimento muscular e articular dos MI- 2 séries 

de 8 repetições (recorrer ao uso de resistência manual/ pesos/ bandas elásti-

cas, segundo tolerância e capacidade da pessoa): 

· Mobilizações ativas/assistidas/resistidas: 

Dorsiflexão/extensão plantar da articulação tibiotársica; 

Flexão/ extensão do joelho;  

Flexão/extensão, adução/abdução, da articulação coxofemoral; 

Levantar e sentar sem apoio das mãos; 

Levantar e sentar com recurso a auxiliar de apoio. 

 Contorno de obstáculos; 

 Aplicar dispositivo auxiliar (cadeira ou pés da cama); 

 Assistir nas técnicas de exercícios de equilíbrio e fortalecimento muscular e ar-

ticular. 

 Incentivar a pessoa a participar no plano de exercícios; 

 Valorizar esforços da pessoa. 

Andar 

º Avaliar o conhecimento sobre a adaptação do domicílio para o Andar: 

 Identificar barreiras arquitetónicas (degraus/ escadas, ausência de corrimão, 

móveis em excesso, extensões elétricas, piso irregular, …)  limitativas para o 

andar eficaz e em segurança; 

 Ensinar sobre a adaptação do domicílio para andar; 

 Conhece a necessidade de adaptação do domicílio para andar; 

 Negociar adaptação do domicílio para andar. 

º Avaliar o conhecimento sobre a técnica de adaptação para o Andar: 

 Ensinar sobre a técnica de adaptação para andar (recurso a auxiliares de mar-

cha, de acordo com as necessidades identificadas, se for caso; calçado ade-

quado a utilizar; alteração de fatores modificáveis que permitam uma marcha 

eficaz e segura); 

 Providenciar material educativo, de acordo com nível de literacia.  
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º Avaliar capacidade para Andar: 

 Anda: com passadas eficazes, a diferentes ritmos, em aclives/ declives e dife-

rentes superfícies; 

 Desce/ sobe degraus; 

 Postura adequada, mudança de direção (trás/frente, direita/esquerda, rodar 

180º); 

 Instruir e treinar sobre técnica de adaptação para andar 

 Incentivar e valorizar os esforços da pessoa. 

Andar com Auxiliar de Marcha 

º Avaliar o conhecimento sobre a adaptação do domicílio para Andar com Auxiliar de 

Marcha: 

 Identificar barreiras arquitetónicas (degraus/ escadas, ausência de corrimão, 

móveis em excesso, tapetes, extensões elétricas, passagens estreitas, portas 

estreitas, piso irregular…)  limitativas para o andar com auxiliar de marcha 

eficaz e em segurança; 

 Ensinar sobre a adaptação do domicílio para andar com auxiliar de marcha; 

 Conhece a necessidade de adaptação do domicílio para andar com auxiliar 

de marcha. 

º Avaliar o conhecimento sobre: Auxiliar de Marcha e andar com Auxiliar de Marcha: 

 Conhece o auxiliar de marcha; 

 Vigia as condições do auxiliar de marcha (integridade das borrachas, higieni-

zação do mesmo, …); 

 Informar sobre os recursos na comunidade, de apoio a dispositivos de apoio; 

 Ensinar sobre andar com auxiliar de marcha (bengala, pirâmides, canadianas 

e andarilho). 

º Avaliar a capacidade de usar Auxiliar de Marcha: 

 Selecionar o auxiliar de marcha de acordo com as necessidades, idade e o 

grau de independência da pessoa; 

 Instruir e treinar o andar com auxiliar de marcha (bengala, pirâmides, cana-

dianas e andarilho- subir/descer escadas/degraus, aclives/declives, diferen-

tes pisos e percorrer pequenas/médias/ grandes distâncias).  
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º Instruir sobre treino de marcha com Auxiliar de Marcha: 

 Bengala e Pirâmides: 

· usar a bengala/ pirâmide no MS contralateral ao MI mais afetado;  

· avançar em simultâneo a bengala/ pirâmide e o MI contralateral, de 

forma que esta não ultrapasse a região maleolar;  

· Subir/Descer degraus/escadas: 

- subir: segurar-se ao corrimão (se existir), avançar primeiro o MI não 

afetado, seguido da bengala e do MI mais afetado; 

- descer: realizar o processo inverso para subir. 

· Levantar-se e sentar-se com bengala. 

 Andarilho: 

· nunca usar o andarilho em escadas ou escadas rolantes;  

· olhar para a frente, manter o alinhamento corporal e não avançar 

demasiado perto da parte anterior do andarilho, para não diminuir a 

base de sustentação; 

· levantar-se e a sentar-se com recurso ao andarilho;   

· Marcha com sustentação parcial do peso corporal:  

- Iniciar a marcha com a projeção do andarilho para a frente, distân-

cia aproximada de um braço, avançar o MI lesado, apoiando-o no es-

paço medial e central do andarilho; transferir uma parte do peso cor-

poral para o MI lesado e a outra parte através do MS para o andari-

lho; avançar o MI do lado menos lesado e repetir o ciclo.  

· Marcha com apoio nos MI:  

- Iniciar a marcha seguindo o mesmo procedimento que no tipo de 

marcha anterior; avançar um dos MI apoiando-o no espaço medial e 

central do andarilho apoiando-o totalmente no solo; avançar o mem-

bro contralateral, passando também o outro MI, apoiando-o comple-

tamente no solo, repetir o ciclo.  

· Marcha com descarga sobre MI:  

- Iniciar o procedimento como nos outros tipos de marcha, transferir 

o peso do corpo dos MS para o andarilho, avançar o MI lesado em 
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descarga (sem tocar no solo), avançar o MI menos lesado para a 

frente, repetir o ciclo para continuar a marcha. 

 Canadianas: 

· Marcha com dois pontos (este tipo de marcha está indicado quando 

há maior equilíbrio e coordenação de movimentos): 

-  Avançar simultaneamente a canadiana esquerda com o MI contrala-

teral prosseguir realizando o oposto.  

· Marcha a três pontos: (indicada quando o objetivo é a descarga sobre 

um dos MI, em que as canadianas é que sustentam o peso corporal e 

não o membro mais lesado): 

- Avançar as duas canadianas em simultâneo, seguidamente o MI do 

lado mais lesado, posteriormente o menos lesado efetuar força nas 

canadianas para descarga do membro lesado.  

· Marcha a quatro pontos: (está indicada na marcha lenta, proporcio-

nando maior estabilidade, pois são mantidos quatro pontos de apoio 

simultaneamente em contato com o solo e o peso corporal é supor-

tado por ambos os MI): 

- Avançar simultaneamente uma das canadianas seguida do MI oposto 

à canadiana, avançar o auxiliar de marcha contralateral à primeira em 

simultâneo com o MI oposto à canadiana. 

· Subir/ Descer degraus/ escadas: 

- Subir: avançar o MI menos afetado, seguido das canadianas e o MI 

mais afetado; 

- Descer: avançar primeiro as canadianas, MI mais afetado e de se-

guida o MI menos afetado. 

* se existir corrimão este substitui uma das canadianas, realizando os 

processos descritos.  

º Incentivar e valorizar os esforços da pessoa. 

Fonte: Adaptado de: Carinhas et al., (2013); Coelho et al., (2017); Glisoi et al., (2012) e Porto et al.,                                                   

(2019) e Fulk et al., (2019). 

 

 



 
 

 
jan-22 | Página 63 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

3.1.   Metodologia 

 

Decorrente do tema e dos objetivos definidos para o projeto de intervenção, o presente 

estudo, classificou-se como descritivo, considerando que descreve um fenómeno, recorrendo a 

uma observação estruturada e à forma de como este se expõe no seu contexto natural, 

procurando distinguir fatores decisivos ou conceitos que possam estar relacionados com o 

fenómeno em causa. De abordagem quantitativa e qualitativa. Quantitativa, tendo em conta, a 

colheita e análise de dados quantitativos sobre variáveis visando descrever um acontecimento 

e os fatores associados. E qualitativa, considerando que esta se encontra intimamente ligada, à 

perspetiva da conceção holística do estudo das pessoas, e tendencialmente, evidencia o sentido 

ou o significado que o evento em estudo possui para os próprios (Fortin, 2009), propiciando o 

aprofundar da visão da realidade e a procura da essência dos eventos (Egy, 2020). Relaciona-se 

consistentemente com a investigação em enfermagem, sendo um enorme contributo para 

novos conhecimentos, promovendo os cuidados de excelência (Feiteira & Cerqueira, 2017; 

Fortin, 1999).  

Para tal, associar as abordagens qualitativas e quantitativas é determinante para a 

compreensão da realidade objetiva norteando para a intervenção, sendo esta a missão do cuidar 

em enfermagem (Baixinho et al., 2019a; Egy, 2020). 

A abordagem metodológica sustentou-se no estudo de caso, considerando que este 

permite uma investigação mais detalhada e aprofundada de um fenómeno contemporâneo no 

seu contexto real, seja este, individual/ família/ grupos, perspetivando a concentração do todo 

e não numa das partes (Amendoeira et al., 2018; Fortin, 2009; Silva & Mercês, 2018). Esta análise 

detalhada e aprofundada, pode incidir sobre um evento num dado momento ou da sua evolução 

num determinado período de tempo, objetivando o aumento do conhecimento ou o estudo das 

alterações geradas ao longo do tempo na pessoa/família/ grupos (Fortin, 2009). 

Quanto à classificação o estudo de caso pode ser estudo de caso único ou estudo de casos 

múltiplos. Neste contexto, optou-se pelo segundo, considerando as características que permi-

tem integrar mais do que um caso e proporcionar um estudo mais consistente, através das evi-

dências demonstradas. O presente estudo sustenta-se nas características supracitadas, inte-

grando a participação de cinco casos, sendo três as etapas aplicadas no desenvolvimento deste 

tipo de estudo: Etapa 1- Definir e elaborar o projeto (Quadro 6); Etapa 2- Recolher e analisar os 

dados e por fim, Etapa 3- Análise e a interpretação/conclusão dos mesmos (Silva & Mercês, 

2018). 
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Quadro 6 – Componentes da Etapa 1- Definir e elaborar o projeto.  

 

Fonte: Silva & Mercês, 2018. 

 

Na Etapa 1 procedeu-se à definição dos objetivos do estudo, à seleção das técnicas de co-

lheita de dados e as escalas a aplicar. Partindo da questão “Quais os ganhos em saúde sensíveis 

aos cuidados de enfermagem de reabilitação, em pessoas idosas com marcha comprometida?”, 

recorreu-se à utilização dos seguintes instrumentos de avaliação: Medida de Independência 

Funcional (MIF); Índice de Barthel; Índice de Lawton & Brody; Falls Efficacy Scale (FES) I- Portugal 

7 itens; Timed Up and Go (TUG) Teste e a Functional Ambulation Categorie (FAC). A entrevista 

informal à pessoa/família/cuidador, assim como a consulta do seu processo clínico, foram os 

métodos utilizados para a colheita de dados sociodemográficos e do seu estado de saúde atual, 

através do preenchimento do impresso elaborado com esse propósito (Apêndice I). 

Na recolha e na análise dos dados (Etapa 2) dos cinco casos, foi elaborado um relatório 

individual para cada um deles. 

Por fim, na Etapa 3 analisaram-se os casos individualmente e seguidamente, procedeu-se à 

análise cruzada da totalidade dos dados (Silva & Mercês, 2018).  

No que concerne aos focos de enfermagem definiram-se: o equilíbrio corporal, a capaci-

dade de desempenho nas AVD, a capacidade de andar e a capacidade de andar com auxiliar de 

marcha, sendo a sua avaliação realizada através das escalas correspondentes.  

 

Componentes da Etapa 1 

Questão de pesquisa Quais os ganhos em saúde sensíveis aos cui-

dados de enfermagem de reabilitação, em 

pessoas idosas com marcha comprometida? 

Proposição teórica Um plano de enfermagem de reabilitação, 

contribui para a melhoria da independência, 

autonomia e da qualidade de vida na pessoa 

idosa, com marcha comprometida. 

Contexto de análise Pessoas idosas com marcha comprometida 

residentes na comunidade. 

Vinculação dos dados às proposições Técnica analítica: análise cruzada dos dados.   

Critérios para interpretar os resultados Recurso à análise estatística.  
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3.1.1.   Seleção dos Participantes 

 

A seleção dos participantes obedeceu aos seguintes critérios: pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos; ser alvo dos cuidados do EEER na UCC; ser portador de limitações funcionais 

na marcha, de etiologia musculoesquelética decorrente de cirurgia, por trauma ou destruição 

osteoarticular; aceitar integrar o projeto de intervenção após esclarecimento do mesmo (atra-

vés do preenchimento do consentimento informado (Apêndice II)); não ser portador de outras 

patologias de etiologia neurológica/cognitivas. 

Como tal, para a avaliação da função cognitiva, procedeu-se à aplicação da escala Mini - 

Mental State Examination (MMSE) (Anexo II). Esta escala é amplamente aplicada para detetar 

demências e outras alterações da função cognitiva, avaliar as mudanças que vão surgindo e au-

xiliar o planeamento do processo de enfermagem de reabilitação centrado nos défices identifi-

cados (Gomes et al., 2020; Morgado et al., 2009; Varanda & Rodrigues, 2017).  

Permite obter a pontuação máxima de 30 pontos, quanto maior a pontuação melhor o de-

sempenho.  Considera duas dimensões, a primeira compreende a orientação, a memória e a 

atenção, pontuando um total de 21 pontos. A segunda dimensão, envolve a capacidade de no-

meação e de compreensão, respeitando orientações verbais e escritas (Mélo et al., 2021; Mor-

gado et al., 2009; Santana et al., 2016). Integra trinta questões organizadas em seis domínios 

cognitivos: orientação (espacial- cinco itens e temporal- cinco itens); retenção (repetição de três 

palavras, previamente pronunciadas- três itens); atenção e cálculo (subtrações sucessivas inici-

adas com o número trinta- cinco itens); evocação (repetição das três palavras, referidas anteri-

ormente- três itens); linguagem (composta por: dois itens de nomeação, um de repetição, três 

itens de compreensão de ordem verbal e um de compreensão de ordem escrita, um de escrita 

espontânea (frase com sentido e correta gramaticalmente) e capacidade construtiva (copiar o 

desenho de dois pentágonos intersetados em dois locais- um item) (Mélo et al., 2021; Morgado 

et al., 2009; Santana et al., 2016). Consideraram-se os valores em função do nível de literacia:  

analfabetos ≥ 15 pontos, escolaridade de 1 a 11 anos ≥ 22     pontos e escolaridade superior a 11 

anos ≥ 27 pontos (Morgado et al., 2009). 

A amostra integra cinco pessoas idosas em virtude da redução de horas atribuídas à EEER, 

que, consequentemente, diminui as vagas de intervenção da ER, concomitantemente, com o 

estado atual de pandemia e a suspensão do estágio. 
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Na amostra selecionada, assim como à família, explicou-se cuidadosamente o programa de 

reabilitação e cedido o consentimento informado, assinado pela pessoa ou família e pela autora, 

sendo entregue uma cópia a cada um, cumprindo com os princípios éticos estabelecidos. 

 

 

3.1.2.   Colheita de Dados 

A fase de colheita de dados, traduz o recolher de informação, metodicamente, junto dos 

participantes recorrendo a instrumentos de medida selecionados para esse objetivo (Fortin, 

2009). Posto isto, optou-se por selecionar os instrumentos, mais pertinentes em responder ao 

contexto do projeto.  

Assim, aplicou-se a Mini- Mental Station Examination (MMSE) (Anexo II) na colheita de da-

dos sociodemográficos, que se realizou através de um questionário (Apêndice I), para conhecer 

o estado geral da pessoa (antecedentes clínicos, medicação, causa da limitação da marcha, agre-

gado familiar e condições habitacionais (espaço interior e exterior), entrevista informal e con-

sulta do processo clínico.  

Para avaliação dos dados, antes da intervenção, durante (6 visitas) e após a intervenção do 

EEER, aplicaram-se os seguintes instrumentos: Índice de Barthel (Anexo III), a MIF (Anexo IV), o 

Índice de Lawton & Brody (Anexo V), a FAC (Anexo VI), escala FES -I Portugal 7 itens por ser mais 

prática e adequada ao presente estudo (Anexo VII) e o TUG teste (Anexo I).  

O Índice de Barthel (Anexo III), é um instrumento que permite avaliar o nível de indepen-

dência da pessoa na realização de 10 ABVD (comer, higiene pessoal, uso do sanitário, tomar 

banho, vestir e despir, controlo dos esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama 

e subir e descer escadas. A pontuação deste instrumento de avaliação varia de 0 a 100 (com 

intervalos de 5 pontos). Os resultados obtidos são diretamente proporcionais à pontuação, 

quanto mais baixa, maior nível de dependência e quanto mais elevada maior o nível de indepen-

dência (OE, 2016; Vigia et al., 2017).   

A Medida de Independência Funcional (Anexo IV), tem como objetivo avaliar o grau de ca-

pacidade/incapacidade funcional da pessoa na realização de 18 AVD motoras e cognitivas, no-

meadamente: 6 relacionam-se com o Autocuidado (Alimentação; Higiene Pessoal; Banho; Vestir 

metade superior do corpo; Vestir metade inferior do corpo; Utilização da sanita); 2 referem-se 

ao Controlo dos Esfíncteres (controle urinário e controle fecal); 3 compreendem a Mobilidade/ 

Transferências (Leito, cama, cadeira, cadeira de rodas; Sanita; Banheira, Duche); 2 incorporam 
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a Locomoção (Marcha, cadeira de rodas; Escadas); 2 integram a comunicação (Compreensão e 

Expressão) e 3 elencam a Cognição Social ou Consciência do mundo exterior (Interação Social; 

Resolução de problemas; Memória). A avaliação dos itens, compreende pontuações de 1 a 7, 

variando a pontuação total entre 18 e 126. Os resultados obtidos são diretamente proporcionais 

à pontuação, quanto mais baixa, maior grau de dependência e quanto mais elevada, maior o 

grau de independência (OE, 2016; Vigia et al., 2017).   

O Índice de Lawton & Brody (Anexo V), avalia o nível de independência da pessoa idosa na 

realização de 8 AIVD na comunidade, designadamente: Usar o telefone, Realização de compras, 

Preparação da alimentação, Tarefas domésticas, Lavar a roupa, Usar meios de transporte, Pre-

paração da medicação e Gestão do dinheiro. É atribuída uma pontuação a cada AIVD, consoante 

a capacidade da pessoa em desempenhar a mesma, que varia de 0 a 8 pontos para o sexo femi-

nino, e de 0 a 5 pontos para o sexo masculino onde não se contabilizam a preparação das refei-

ções, as tarefas domésticas e a lavagem da roupa. A pontuação total varia entre: 8 a 30 pontos 

para o sexo feminino e 8 a 20 para o sexo masculino. Quanto menor a pontuação maior o grau 

de dependência e quanto mais elevada a pontuação maior o grau de independência (OE, 2016; 

Vigia et al., 2017).  

A Functional Ambulation Categorie (Anexo VI), é uma escala que avalia o grau de autonomia 

na marcha, promovendo a categorização detalhada do tipo de auxiliar de marcha mais adequado 

às limitações da pessoa ou supervisão necessárias, relacionando com o tipo de superfície.  É 

considerada um parâmetro de acompanhamento na evolução da marcha (Júlio et al., 2020; Hol-

den et al., 1986; OE, 2016; SPMI, sd), considerando os scores obtidos estes relacionam-se com a 

velocidade da marcha, quanto mais elevado o score, mais rápida é a marcha (Júlio et al., 2020). 

São consideradas 6 categorias para classificar a pessoa idosa na sua capacidade de marcha e a 

identificação do tipo de auxiliar de marcha (1ou 2 bengala (s) ou canadiana (s), andarilho, …). A 

pontuação final varia entre 0- não funcional/ incapaz a 5- Autónomo (Júlio et al., 2020; OE, 2016; 

SPMI, sd). 

A Escala Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens (Anexo VII), tem igual validade e fiabili-

dade, que a Escala FES-I adaptada para o contexto português (Marques-Vieira et tal. 2018). É um 

instrumento objetivo e de fácil compreensão, fácil aplicabilidade e reduzido dispêndio de 

tempo, validada para a população idosa portuguesa, residente na comunidade. Consiste na ava-

liação de sete itens que se relacionam com o “medo de cair”, com uma pontuação entre 1 e 4, 

em que a pessoa idosa atribui: “nem um pouco preocupado” -1; “um pouco preocupado” -2; 
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“muito preocupado” -3; “extremamente preocupado” -4, verificando-se um resultado entre 7 e 

28 (Marques-Vieira et tal., 2021).  

O TUG Teste ou teste de levantar e caminhar, é preditor do risco de queda. Avalia a mobi-

lidade (transferência de posição), equilíbrio, capacidade de deambular/ estabilidade na marcha 

e o risco de queda em pessoas idosas. O TUG consiste: a pessoa idosa levanta-se de uma cadeira 

com braços e percorre um trajeto de 3 metros em linha reta, realizando um giro de 180º retor-

nando à cadeira novamente, sentando-se; o teste é cronometrado desde que a pessoa idosa se 

levanta até que se senta, sendo permitido o uso do seu auxiliar de marcha, porém não é permi-

tido a ajuda de terceiros (Klima & Hood, 2020; Montalvão et al., 2021; OE, 2016; Rosa et al., 

2017; Sales & Santos, 2021; Salvado et al., 2018).  

O tempo é diretamente proporcional ao aumento do risco de queda, assim, um tempo mais 

curto indica melhor desempenho funcional, enquanto, que, um mais longo indica um aumento 

no risco de queda. A avaliação varia entre Baixo Risco de Queda (< 10 segundos) e Alto Risco de 

Queda (> 30 segundos) (Klima & Hood, 2020; OE, 2016). 

O TUG é um instrumento de avaliação, demonstrativo de propriedades métricas adequa-

das, detém fiabilidade, validade, reprodutibilidade e responsividade, na avaliação da funciona-

lidade e da mobilidade da pessoa idosa (Klima & Hood, 2020; Salvado et al., 2018), e associa-se 

ao medo de cair e risco de quedas, para além disso, é de fácil execução e aplicabilidade (Andrade 

et al., 2021; Salvado, 2018).  

 

 

3.1.3.   Tratamento de Dados 

 

Como base de dados, importou-se a folha Excel® para o software Statistical Pac-

kage for the Sciences (SPSS), versão 24.0, para análise dos dados. Utilizaram-se técni-

cas de estatística descritiva e inferencial. Para sumarizar e descrever o conjunto de 

dados, recorreu-se à estatística descritiva, medidas de tendência central (média e me-

diana) e dispersão (desvio-padrão e amplitude interquartil), frequência absoluta (n) e 

a relativa (%). Na estatística inferencial, utilizou-se o teste de Wilcoxon Signed Ranks 

que consiste, na comparação de variáveis contínuas nos três períodos de avaliação. O 

nível de significância adotado foi de 95% (p ≤ 0,05).  
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3.1.4.   Considerações Éticas 

 
Os instrumentos utilizados para registo das intervenções implementadas e das avaliações 

efetuadas, não integra nenhuma informação passível de identificação pessoal, para tal, foi atri-

buído um número a cada um dos participantes. 

Cada participante foi devidamente informado e esclarecido sobre o estudo e os seus pro-

pósitos, para fins exclusivamente académicos, de modo a garantir uma decisão livre e informada 

na autorização de integração no mesmo. Durante todo o processo, assegurou-se o respeito pela 

individualidade, autonomia, decisões e objetivos pessoais de cada pessoa/família. 

No decorrer de todo o projeto garantiu-se a confidencialidade dos dados, o seu uso exclu-

sivo para o desenvolvimento do mesmo e o anonimato na descrição dos dados obtidos, sendo 

o conhecimento dos mesmos somente da autora. 

Para a implementação do projeto de intervenção, foi necessária a aprovação da Comissão 

de Ética da Instituição de Ensino do Mestrado em Enfermagem (Anexo VIII), que concedeu pa-

recer positivo. 
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4.   RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DE REABILI-

TAÇÃO DA PESSOA IDOSA COM MARCHA COMPROMETIDA  

 
Na implementação do projeto de intervenção a organização dos dados obtidos, no âmbito 

da capacitação da pessoa idosa com marcha comprometida, compreende primariamente os da-

dos de caraterização sociodemográfica dos participantes, analisando posteriormente, os ganhos 

em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação. 

Os ganhos em saúde das pessoas idosas sujeitas ao programa de enfermagem de reabilita-

ção, encontram-se explanados, mais aprofundadamente, nos apêndices sendo identificados 

como: Caso 1 (Apêndice III), Caso 2(Apêndice IV), Caso 3 (Apêndice V), Caso 4 (Apêndice VI), e 

Caso 5 (Apêndice VII), para uma melhor compreensão dos ganhos obtidos e salvaguardando o 

anonimato dos participantes.  

Realizaram-se três avaliações: a primeira avaliação no contato inicial, a segunda na 6ª visita 

e a terceira na 12ª visita.   

 

 

4.1.   Caracterização Sociodemográfica 

Na amostra obtida, prevalece o sexo feminino, n= 4 (100 %) possui o estado civil de casado, 

a média de idades é de 85,2 anos, com idade mínima de 78 e máxima de 90.  

A iliteracia corresponde a n= 4 (80 %) (apesar de alguns participantes demonstrarem capa-

cidades, embora muito limitadas, na leitura e no cálculo mental), a avaliação segundo a Mini-

Mental State Examination corrobora o referido, apresentando uma média de 23,4, com um des-

vio mínimo de 20 e máximo de 28. A ocupação profissional de reformado, representa n=5 (100 

%) da amostra. 

Relativamente, aos antecedentes pessoais a Hipertensão Arterial (HTA) compreende a to-

talidade da amostra n=5 (100%) e a Diabetes Mellitus II (DM II) é representativa de n= 2 (40%), 

contudo, as restantes comorbilidades associadas são múltiplas. A diminuição da acuidade audi-

tiva é prevalente em n= 3 (60 %) da amostra, sendo n=2 (40 %) compensada com prótese audi-

tiva. 
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Como cuidador o cônjuge representa n=5 (100 %), n=2 (40 %) reúnem os filhos como cui-

dadores e n=4 (80 %) beneficiavam de apoio domiciliário (maioritariamente no Autocuidado: 

higiene) duas vezes por semana.  

O compromisso na marcha está presente em todos os participantes da amostra, correspon-

dendo o recurso a auxiliar de marcha a n= 3 (60 %), salvaguarda-se que um dos participantes no 

início da implementação do projeto de reabilitação, se encontrava acamado. 

Para além do referido anteriormente, o Quadro 7, evidencia que o sexo feminino corres-

ponde n= 4 (80 %) da amostra e n= 1 (20%) ao sexo masculino.   

Relativamente, à localização do domicílio, n=4 (80%) reside em meio rural e n=1 (20 %) em 

meio urbano. Quanto ao tipo de habitação, n= 4 (80%) reside em moradia e n= 1 (20%) em apar-

tamento.  

Importa referir, que n=1 (20%) das habitações, apresentavam adaptações às limitações dos 

participantes, no que diz respeito a fatores modificáveis e existência de barras de apoio. As res-

tantes, apresentavam elevado número de fatores modificáveis condicionantes de uma marcha 

segura. 

A descrição sumarizada da caraterização sociodemográfica e de saúde da amostra, encon-

tra-se descrita no Quadro 7. 
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Quadro 7- Caraterização sociodemográfica e de saúde da amostra. 

PARTICIPANTES CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

Sexo Masculino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 86 86 78 90 86 

 

 

 

Antecedentes Pessoais 

DRC; Anemia; 

HTA; Angioplastia; 

HBP; Tabagismo; 

Hipoacúsia (com-

pensada). 

DM II; HTA; Do-

ença Vascular; 

Fratura do colo do 

fémur à direita (4 

anos); Osteoartro-

ses (joelhos); Obe-

sidade; Hipoacu-

sia. 

DM II; HTA; Insufi-

ciência Cardíaca; 

Queda (2021); Os-

teoporose.  

HTA; Síndrome 

Depressivo; Ane-

mia; Osteoporose; 

IC; F A; Hipoacúsia 

(compensada).  

HTA; Colecistecto-

mia; Cirurgia Gás-

trica; Artrite Reu-

matoide; Poliar-

tropatia Inflama-

tória. 

Literacia Analfabeto Analfabeta 4ª classe Analfabeta Analfabeta 

Mini-Mental State Examination 22 23 28 20 24 

Cuidador Esposa/ AD Esposo/ Filha Esposo/ AD Esposo/ Filhos/AD Esposo/ AD 

Tipo de Residência: apartamento 

ou moradia 

Moradia Moradia Apartamento Moradia  moradia 

Meio: Rural ou Urbano Rural Rural Urbano Rural Rural 

Recurso a Auxiliar de Marcha --------- Andarilho Andarilho * CD/ AR 
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Legenda: DRC- Doença Renal crónica; HTA- Hipertensão Arterial; HBP- Hipertrofia Benigna da Prós-

tata; DM- Diabetes Mellitus; IC- Insuficiência Cardíaca; FA- Fibrilhação Auricular; AD- Apoio Domiciliário; 

CD- Cadeira de Rodas; AR- Andarilho com Rodas; *- acamado por agravamento do estado global. 

Fonte: a própria. 

 

 

4.2.   Resultados da Intervenção 

Analisando os dados do Quadro 8 e Quadro 9 relativos a esta amostra, verificaram-se 

indícios de melhoria de uma forma global na funcionalidade, na independência e no equilíbrio, 

constatando-se mais significativas, nos dados da Medida de Independência Funcional e da Falls 

Efficacy Scale -I Portugal 7 itens. 

Na funcionalidade os dados obtidos na amostra, foram mais significativos na aplicação da 

escala da MIF, aumentando gradualmente de t1 para t2 (Z= -2,023; p=0,043) mas não foram 

significativos de t2 para t3 (Z= -1,342; p= 0,180), com uma média de 112,67 (4,50). 

Os valores médios da independência avaliados, através do Índice de Barthel, aumentaram, 

em média, de t1 para t3, sendo de 60,00 (10,00) e em t3 81,67 (2,88), porém não se revelaram 

significativas, de t1 para t2 (Z= -1,890; p= 0,059) e de t2 para t3 (Z= -1,604; p= 0,109). 

Nas AIVD, com a aplicação da Escala de Lawton & Brody, os dados obtidos na amostra, 

apresentam melhoria da execução das AIVD, mas não se revelaram significativos com uma 

pontuação média de 5,40 (1,94) e pontuação de 6,33 (2,08), traduzindo-se pelo valor obtido, na 

comparação de variáveis nos três períodos t1 para t2 (Z= -1,342; p= 0,180), t2 para t3 (Z= 0; p= 

1,00). 

A análise dos dados obtidos na amostra, através da aplicação da Falls Efficacy Scale -I 

Portugal 7 itens, demonstram-se significativos. Verificando-se uma diminuição da pontuação, 

que representa a diminuição do medo de cair de 24,40 (1,63), para 18,00 (3,00), mas sendo 

significativa apenas da primeira (t1) para a segunda avaliação (t2) (Z= -2,032; p= 0,042). 

Na média dos dados na Functional Ambulation Categorie, o aumento na amostra confirma-

se através da média mínima de 3,20 (0,44) e máxima 3,75 (0,50), porém não significativo de t1 

para t2 (Z= -1,732; p= 0,083) e de t2 para t3 (Z= -1,00; p= 0,317). 

Na análise dos dados do Timed Up and Go teste, verifica-se um aumento das médias nos 

três períodos de avaliação, média mínima 37,15 (5,62) e a média máxima 24, 29 (5,54), e 

diminuição da mediana em t1 39,98, t2 31,56 e t3 23,98 e da amplitude interquartil em t1 

(22,73), t2 (14,07) e t3 (10,02), contudo, as melhorias não são significativas como se pode 
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verificar,  de t1 para t2 (Z= -1,483; p= 0,138) e  de t2 para t3 (Z= -1,826; p= 0,068). É de realçar, 

que num dos casos da nossa amostra, a aplicação na primeira visita do TUG, realizou-se com 

auxiliar de marcha e as restantes avaliações sem uso de dispositivos auxiliares de marcha.  

 

Quadro 8 - Resultados das medidas de tendência central e de dispersão das variáveis nos 
três períodos em análise. 

 

                                                     
Instrumentos de 

avaliação 

1ª visita (t1) 6 ª visita (t2) 12 º visita (t3) 
Média 

(Desvio- 
Padrão)  

Mediana 
(amplitude 
interquartil) 

Média 
(Desvio- 
Padrão) 

Mediana 
(amplitude 
interquartil) 

Média 
(Desvio- 
Padrão) 

Mediana 
(amplitude 
interquartil) 

Medida de 

Independência 

Funcional (18-

126) 

 

104,20 

(2,58) 

 

103 

(5,00) 

 

110,00 

(4,06) 

 

111 

(7,50) 

 

112,67 

(4,50) 

 

113 

(5,00) 

Índice de Barthel 

(0-100) 

60,00 

(10,00) 

65 

(17,5) 

68,00 

(5,70) 

70 

(10) 

81,67 

(2,88) 

80 

(0) 

Escala de Lawton 

& Brody (0-8*; 0-

5**) 

5,40 

(1,94) 

4,00 

(3,50) 

6,00 

(1,58) 

6,00 

(4) 

6,33 

(2,08) 

7,00 

(4) 

Falls Efficacy 

Scale -I Portugal 

7 itens (7-28) 

24,40 

(1,63) 

24,00 

(3,00) 

19,40 

(2,60) 

19,00 

(5,00) 

18,00 

(3,00) 

18,00 

(6) 

Functional 

Ambulation 

Categorie (0-5) 

3,20 

(0,44)) 

3,00 

(0,50) 

3,80 

(0,44) 

4,00 

(0,50) 

3,75 

(0,50) 

4,00 

(0,75) 

Timed Up and Go 

Test 

37,15 

(14,01) 

39,98 

(22,73) 

31,56 

(8,91) 

31,00 

(14,07) 

24,29 

(5,54) 

23,98 

(10,2) 

Legenda: * Feminino; **Masculino 
Fonte: a própria. 
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Quadro 9 - Aplicação do teste de Wilcoxon na comparação das variáveis em estudo, nos 
três períodos em análise.  
 

                                                     
Instrumentos de 

avaliação 

6 ª visita (t2) - 
1ª visita (t1)   

 

12 º visita (t3) -  
6 ª visita (t2) 

 

12 º visita (t3) - 
1ª visita (t1)  

 
Z 

(wilcoxon) 
p-value Z 

(wilcoxon) 
p-value Z 

(wilcoxon) 
p-value 

Medida de 

Independência 

Funcional (18-126) 

 

- 2,023 

 

0,043 

 

- 1,342 

 

0,180 

 

- 1,604 

 

0,109 

Índice de Barthel (0-

100) 

- 1,890 0,059 - 1,604 0,109 - 1,604 0,109 

Escala de Lawton & 

Brody (0-8*; 0-5**) 

- 1,342 0,180 0,000 1,000 0,000 1,000 

Falls Efficacy Scale -I 

Portugal 7 itens (7-

28) 

 

- 2,032 

 

0,042 

 

- 1,604 

 

0,109 

 

- 1,604 

 

0,109 

Functional 

Ambulation 

Categorie (0-5) 

 

- 1,732 

 

 

0,083 

 

0,000 

 

1,000 

 

- 1,000 

 

0,317 

Timed Up and Go Test - 1,483 0,138 - 1,826 0,068 - 1,826 0,068 

Legenda: * Feminino; **Masculino 
Fonte: a própria. 

 

 

4.3.   Discussão dos Resultados 

Analisando os resultados desta amostra, verifica-se que a média de idades é de 85,2, cor-

respondendo a n=4 (80) % com idade igual ou superior a 86 anos, a prevalência do sexo feminino 

corresponde a n=4 (80%) do total da amostra com a coorte de idades entre os 78 - 90 anos, 

corroborado pela literatura que sustenta o aumento da longevidade no sexo feminino e a dimi-

nuição da esperança de vida saudável (Bárrios et al., 2020; Goes et al., 2020). 
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Nas comorbilidades identificadas na nossa amostra evidenciam-se a HTA, a DMII e a hipo-

acusia.  

Constata-se a presença, no sexo feminino, de osteoporose em n=3 (60%) e artrite reuma-

toide em n=1 (20%), em consonância com a literatura, que advoga que as incidências destas 

comorbidades acometem mais frequentemente o sexo feminino, potenciando a incidência de 

fraturas por queda e de limitações no desempenho das AVD (Klack et al., 2021; Pereira & Maia, 

2021; Sociedade Portuguesa de Reumatologia, 2020; Zhang et al., 2020).  

O recurso a auxiliares de marcha compreende n=3 (60%) da amostra, correspondendo n= 2 

(40%) à marcha com andarilho e n=1 (20%) com cadeira de rodas. Importa referir, que um dos 

casos não utilizava auxiliar de marcha e outro encontrava-se acamado no momento da interven-

ção, posteriormente utilizou como auxiliar de marcha as canadianas.  

Considerando o recurso aos auxiliares de marcha, a fundamentação verificada incluía a pre-

sença de instabilidade articular, diminuição do equilíbrio e da força muscular nos MI, como com-

provado por vários estudos (Albuquerque et al., 2018; Coelho et al., 2017; Porto et al., 2019; 

Silva et al., 2019b; Souza & Renner, 2019), porém a aplicação da FAC não traduziu resultados 

significativos embora haja indícios de uma ligeira evolução, associando-se à capacidade de de-

ambular em aclives/declives e  depreendendo-se, que nos casos em que se verificou o recurso 

a auxiliares de marcha estes adequavam-se às limitações das pessoas. A inferência do uso de 

auxiliares de marcha adequados, proporciona o aumento na melhoria da independência e da 

funcionalidade da pessoa na realização das AVD, promovendo a sua segurança e consequente-

mente maximiza melhoria da qualidade de vida como sustentado pela literatura (Albuquerque 

et al., 2018; Porto, et al., 2019; Silva et al., 2019b).  

No caso em que se verificou a ausência de auxiliar de marcha, a deambulação limitava-se 

ao interior da habitação, em percursos retos sem contornar obstáculos e o acesso ao exterior 

não se realizava pela presença de escadas no acesso ao exterior. Neste contexto, as barreiras 

arquitetónicas exteriores verificam-se como uma limitação ao desenvolvimento da melho-

ria/maximização do potencial funcional da pessoa, em aceder a espaços exteriores. No exterior 

da habitação das pessoas idosas é verificado, com frequência, obstáculos no acesso ao interior/ 

exterior desta, como a existência de piso irregular, piso escorregadio (como por exemplo már-

more), soleiras das portas desniveladas com o chão e presença de escadas/degraus sem apoio 

de corrimão, assim, a intervenção do EEER, nomeadamente em contexto comunitário, torna-se 

fulcral em promover uma cultura de segurança, informando e capacitando a pessoa/família na 

prevenção do risco ambiental (Dias et al., 2021; Fernandes et al., 2020a;   Oliveira et al., 2018). 
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Denotou-se sentimentos como medo em cair, tristeza, insegurança, desmotivação e baixa 

autoestima, culminando no isolamento, na diminuição da mobilidade e consequentemente na 

diminuição da capacidade funcional e da independência na amostra em questão, como sustenta 

a literatura, e, acresce que, muito frequentemente, este conjunto de fatores é catalisador da 

institucionalização (Oliveira et al., 2018; Faria et al., 2020; Saúde et al., 2020).  

É de realçar, que o sentimento de medo cair associa-se à diminuição da mobilidade e por 

conseguinte, à diminuição da funcionalidade, em concordância com diversos autores (Santos & 

Figueiredo, 2019; Garcia et al., 2021; Marques-Vieira et tal., 2021), o que justificou a tomada de 

decisão para o uso da FES. É uma escala adaptada e validada, que quantifica este sentimento e 

decisiva para uma avaliação multidimensional, integrando: a prevenção de quedas, a promoção 

da realização das AVD através do aumento da confiança e segurança, deste modo aplicou-se a 

FES-I Portugal (Marques-Vieira et al, 2021). Esta permite identificar o nível de preocupação/ con-

fiança na realização das AVD, é preditiva do risco de queda e contribuiu de modo eletivo na 

elaboração de um planeamento individualizado. Os resultados obtidos traduzem o aumento da 

confiança, justificado pela diferença entre a média inicial de 24,40, contrapondo a média final 

de 18, ressalva-se que no caso 2 e no caso 4 a evolução de t1 para t2 foi muito evidente, porém 

a impossibilidade de avaliar em t3, pelas razões referidas anteriormente, condicionou a análise 

dos dados de modo a verificar se ocorreu uma melhoria significativa na avaliação final. Consta-

tou-se que a dificuldade percecionada na execução da tarefa, está corelacionada com o grau de 

confiança no desempenho da mesma, refletindo-se nos resultados: da velocidade da marcha, 

do equilíbrio, na mobilidade, locomoção e subir/descer escadas. Destaca-se, que o fato da pes-

soa consciencializar os seus progressos se traduzem na diminuição dos scores observados nos 

quadros 8 e 9, reforçando a relevância da aplicação desta escala. 

Paralelamente, elencam-se os resultados do TUG, que de uma forma global traduzem uma 

progressão positiva, no entanto as alterações nos valores não se traduziram significativas.  

A análise casuística nesta escala é pertinente no estudo em questão, considerando as limi-

tações identificadas ao nível do equilíbrio, da velocidade da marcha e da mudança de posição 

(rotação), assim como, dos auxiliares de marcha utilizados pelos participantes, concomitante-

mente com a frequência irregular nas visitas semanais, devido ao estado de pandemia e à es-

cassez de recursos humanos. Deste modo, obteve-se na avaliação inicial na totalidade da amos-

tra um score indicativo de alto risco de queda (ressalta-se que no caso 3 essa avaliação foi com 

o recurso a auxiliar de marcha andarilho), apurando-se na avaliação final risco moderado de 

queda, porém no caso 2 e caso 3, ou seja, em 40% da amostra, a avaliação final traduziu-se em 
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algum risco de queda, acresce que no caso 4 a avaliação inicial realizou-se com supervisão e na 

avaliação final (9ª sessão) com recurso a canadianas, averiguando-se grau moderado, conside-

rando os ganhos globais adquiridos até ao momento. No caso 5, o recurso ao auxiliar de marcha 

andarilho com rodas, associado às deformações osteoarticulares exuberantes da participante, 

condicionaram o momento da rotação, considerando que o andarilho com rodas, embora fosse 

o mais adequado à sua condição, pela diminuição do esforço nos MS na marcha, apresentou-se 

como limitante, tendo em conta, que é mais volumoso, pesado e difícil de manobrar nestas si-

tuações, aumentando o tempo e diminuindo a velocidade de rotação, como sustentam os estu-

dos de Silva et al.(2019b) e Glisoi et al., (2012) e Fulk et al., (2019). Desta forma, importa refletir 

sobre a aplicação do TUG, apesar da sua ampla utilização, deveria avaliar as atividades que o 

compõe separadamente e não avaliar o tempo na sua totalidade, como advoga o estudo de Sales 

& Santos (2021), simultaneamente inclui o recurso a auxiliares de marcha, porém não parame-

triza tempos discriminatórios nos diferentes tipos de auxiliares, nem relativamente à marcha 

independente.   

Norteando para as limitações identificadas, que incorporam a diminuição do equilíbrio e da 

força muscular, alterações musculoesqueléticas, uso de auxiliar de marcha, calçado inadequado 

e barreiras no interior/ exterior da habitação, que condicionam a deambulação ancoram-se na 

evidência científica, que sustenta que o compromisso na marcha na pessoa idosa não se limita 

à dimensão biofisiológica (Oliveira et al., 2018; Marques-Vieira & Caldas, 2017; Marques-Vieira 

et al., 2016). Identificaram-se, na nesta amostra, fatores de risco modificáveis (extrínsecos), que 

comprometem a marcha e indissociavelmente potenciam o risco de queda, assumindo uma in-

cidência significativa os móveis/ objetos decorativos em excesso, existência de tapetes, acessos 

às várias divisões estreitos, piso escorregadio, ausência de barras de apoio e iluminação defici-

ente nos percursos de circulação mais frequentes, corroborado por diversos estudos (Dias, 2021; 

Fernandes, et al., 2020a; Loureiro et al., 2020; Maduro & Figueiredo, 2021; Oliveira et al., 2018; 

Sousa et al., 2017b), ressalta a importância da capacidade socioeconómica dos participantes, na 

alteração de fatores específicos como a aquisição de barras de apoio e alteração das infraestru-

turas da habitação. Quando isto se verifica, sendo da competência do EEER o dever de intervir, 

em articulação com a equipa multidisciplinar e entidades da comunidade, como por exemplo 

com as autarquias, de modo a conseguirem responder a essas necessidades (Pinto et al., 2020; 

Reis et al, 2021 b), nem sempre se consegue dar resposta, tendo em conta a quantidade de 

solicitações e os recursos financeiros envolvidos. Noutra vertente surgem os fatores não modi-
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ficáveis (intrínsecos) que são inerentes à própria pessoa como a idade, o sexo e alterações mús-

culo-esqueléticas, por outro lado, embora intrínsecos, mas modificáveis associam-se a diminui-

ção da força e do equilíbrio. 

Desta forma, a manutenção e/ ou melhoria da capacidade funcional elenca-se na imple-

mentação de planos e estratégias individualizadas, considerando os contextos multidimensio-

nais e fatoriais no ambiente natural da pessoa idosa. Definir planos de reabilitação realistas e 

exequíveis, integrando os objetivos e expetativas da própria pessoa no processo de reabilitação 

verificou-se fundamental, sustentado pelos resultados obtidos na melhoria da funcionalidade e 

de acordo com a literatura (Coelho et al., 2017; Lima et al., 2019; Reis et al., 2021 b; Santos et 

al., 2020).   

A Medida de Independência Funcional demonstrou-se como um instrumento de avaliação 

da capacidade funcional, eletivo e responsivo no contexto do presente estudo, apurando-se re-

sultados significativos na recuperação da funcionalidade, com média na 1ª avaliação de 104,20 

e na 2ª avaliação de 110,00 pontos, com significância estatística (p= 0, 043), traduzindo-se na 

diminuição do grau de dependência, de modificada com assistência até 25% da tarefa, para in-

dependência completa, salvaguarda-se, que em 40% da amostra não foi possível a realização da 

terceira avaliação pela suspensão do estágio, pelo que a não continuidade dos cuidados nestes 

casos, poderá interferir nos resultados finais. Uma análise mais acurada, evidenciou a progres-

são nos parâmetros que se relacionam com o autocuidado vestir/despir a metade inferior do 

corpo e a locomoção, nomeadamente a marcha com/ sem auxiliar de marcha e as escadas. No 

que concerne ao autocuidado: banho e mobilidade transferências: banheira/ duche, não se re-

velaram evoluções nos resultados, apresentando indícios que os fatores relacionados com as 

limitações do domicílio, não permitiam executar o desempenho das atividades de forma inde-

pendente e autónoma com segurança. Acresce que, com o apoio domiciliário usufruído no au-

tocuidado higiene, este limitava a estimulação da autonomia e da independência, na medida 

que contava com o apoio de terceiros neste autocuidado, sendo caso para refletir, na importân-

cia da formação destes profissionais, capacitando-os para a estimulação da autonomia e inde-

pendência funcional na pessoa idosa, direcionando o seu foco para o potencial de desempenho 

da pessoa idosa e não para a sua doença.  

O mesmo se verifica na análise dos resultados do índice de Barthel, embora não significati-

vos com a média inicial de 69,40 e média final de 81,67 pontos, em que a evolução verificada no 

grau de independência na realização das AVD, compreende os parâmetros da mobilidade e su-

bir/descer escadas.  
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Neste contexto, a avaliação rigorosa de fatores de risco ambientais que condicionem o de-

sempenho dessas atividades, incute a responsabilidade do EEER de informar, promover com-

portamentos seguros, prevenir comportamentos de risco e encontrar estratégias que colmatem 

essas dificuldades. Porém, é impreterível considerar os fatores socioeconómicos, a motivação, 

valores e decisão da pessoa/família em aceitar essas modificações, corroborado pela literatura 

que defende que as intervenções do EEER devem integrar a avaliação multifatorial e multidi-

mensional, de forma a compreender as barreiras que condicionam comportamentos promoto-

res da saúde e que vão ao encontro das necessidades da pessoa/família (Dias et al., 2021; Fer-

nandes et al., 2020b; Santos et al., 2020). Urge respeitar os cuidados centrados na pessoa idosa, 

este modelo exige que a pessoa idosa/ família e os seus interesses sejam o centro e o foco do 

processo dos cuidados, contemplando não só os domínios biológicos/clínicos, mas, que consi-

dere cada pessoa como única, permitindo-lhe um papel ativo na decisão, que responda às suas 

necessidades e vontades e que promova a sua autonomia e capacidades, independentemente 

da sua idade e da funcionalidade física e cognitiva. Portanto, a elaboração de um plano de cui-

dados assente numa relação de parceria, positiva e de confiança, que respeite os princípios men-

cionados, desmistificando os estereótipos associados à pessoa idosa, culmina na melhoria do 

bem-estar, autoestima, participação e qualidade de vida (Barbosa et al., 2021; José & Gomes, 

2021; Reis et al, 2021 b).   

Os resultados obtidos no grau independência na realização das AIVD, após aplicação da 

escala de Lawton & Brody, não foram significativos, assumindo uma discreta evolução, com mé-

dia inicial de 5,40 dependência moderada, para uma média final de 7,0 dependência ligeira, re-

lacionando-se com a capacidade de realização de pequenas tarefas domésticas como fazer a 

cama e lavagem da roupa como por exemplo pequenas peças. 

No entanto, colocam-se as questões: a MIF, o Barthel e o Lawton & Brody contemplam a 

multidimensionalidade na totalidade da independência da pessoa?  Qual o impacto da decisão, 

sentimentos, valores da pessoa nos resultados obtidos na aplicação destes instrumentos de ava-

liação? Considerando que a escala: da MIF, efetivamente, é um instrumento responsivo neste 

âmbito, manifestamente, valoriza a dimensão da independência física- funcional e contempla 

dois conceitos relativos à a cognição e a interação social;  Barthel avalia o grau de independência 

física específico para as ABVD, mas apresenta assim o chamado efeito “teto” neste contexto e 

Lawton & Brody  avalia a capacidade física no desempenho das AIVD, porém, não consideram 

outras vertentes da independência da pessoa e da autonomia, como a inteligência emocional,  
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psicológica, a social e espiritual, comprometendo a visão holística da pessoa, concomitante-

mente, com a intervenção no seu contexto real, corroborado pelo estudo de Lima et al. (2021c) 

realizado em Portugal a enfermeiros especialistas, notoriamente, carece de uma avaliação mais 

acurada, na medida que todos os elementos são determinantes para uma avaliação efetiva e 

holística (British Geriatrics Society, 2020; Garrard et al., 2020; Lima et al., 2021b; Lima et al., 

2021c) ).  Existe a necessidade de repensar os focos que norteiam os cuidados de saúde em 

Portugal, em que atualmente centra-se na dimensão física desvalorizando outras dimensões, o 

que potencia a dependência funcional e consequentemente a qualidade de vida da pessoa idosa 

(Lima et al., 2021; Freitas et al., 2016; Silva & Tomaz, 2019; Marques- Vieira et al., 2017; Matos 

et al., 2020). 

No presente estudo, os resultados obtidos através da aplicação da MIF e do Índice de Bar-

thel, sem querer extrapolar a fiabilidade e responsividade destes, considerando também o nú-

mero reduzido da amostra, importa referir, que se se considerar as vertentes socioeconómicas, 

biológicas e espiritual da pessoa, nomeadamente em contexto domiciliário, parece-nos haver 

indícios que possivelmente os resultados obtidos seriam mais positivos, no que concerne ao 

autocuidado: banho, à mobilidade, transferências: banheira/duche, à locomoção: marcha e su-

bir/descer escadas, verificando-se que os fatores não modificáveis assumem uma importância 

essencial nos outcomes finais, resultando em pontuações reduzidas pelas limitações existentes 

intra habitação, seria interessante desenvolver instrumentos de avaliação e estudos que inte-

grassem estes fatores, isto é, que norteassem e que fossem mais detalhados nos seus parâme-

tros contemplando o contexto domiciliário.  

A avaliação do domicílio é determinante na avaliação multifatorial da pessoa idosa no seu 

meio natural, considerando que a maioria das escalas avaliam as dimensões biofisiológicas (Oli-

veira et al., 2018), como a escala da MIF, referida anteriormente, e o Índice de Barthel que avalia 

o grau de independência da pessoa na realização de dez AVD, verificando-se nos resultados ob-

tidos nesta  amostra, uma evolução discreta relacionada diretamente com a mobilidade e o su-

bir/descer escadas, porém avalia somente a capacidade física de desempenho não avaliando 

quaisquer parâmetros da autonomia, conceito vital, quando se trata de intervir/cuidar no meio 

real onde a pessoa vive (Lima et al., 2021b; Lima et al., 2021c). Salienta-se que o resultado da 

avaliação da autonomia e da independência com que a pessoa realiza as AVD é um dos processos 

para mensurar a qualidade de vida (Matos et al., 2020; Marques-Vieira et al., 2017). 
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Vários estudos fundamentam que o autocuidado que mais influencia o desempenho das 

AVD é a marcha, comprometendo a funcionalidade e a independência, e, consequente a redu-

ção na qualidade de vida (Oliveira et al., 2018; Marques- Vieira & Caldas, 2017).  

Por conseguinte, o EEER centra a sua intervenção no benefício tangível e na singularidade 

da pessoa idosa, integrando a identificação de alterações concebidas por situações de risco, de 

doença ou de dependência, considerando a vertente multidimensional, trabalhando em parce-

ria com a pessoa auxiliando-a a utilizar os recursos disponíveis na gestão da sua saúde e promo-

ção do autocuidado (Cordeiro et al., 2021; José & Gomes, 2021).  

A práxis e a excelência dos cuidados de enfermagem de reabilitação, norteiam-se por teo-

rias assumindo-se como o sustentáculo na consolidação da enfermagem como ciência (José & 

Sousa, 2021). A teoria de Orem e de Meleis são cruciais no desenvolvimento e na orientação de 

cuidados de qualidade de enfermagem de reabilitação, como explanado anteriormente. Em con-

cordância com a teoria de Orem, esta permite perceber os fatores que condicionam o autocui-

dado e fundamenta a razão da necessidade de cuidados de enfermagem, visando a capacitação 

na efetividade do autocuidado (Fernandes et al., 2020 b; Petronilho & Machado, 2017). A de-

pendência no autocuidado marcha integra várias etiologias, de ordem traumática, degenerativa, 

patologias crónicas ou por eventos repentinos, limitando a capacidade funcional da pessoa idosa 

em desenvolver as suas AVD de forma independente, como sejam o uso do sanitário, vestir-se 

e despir-se, aceder quando quer a outras divisões da casa e ao exterior da mesma, dependendo 

da ajuda de terceiros para desenvolver essas atividades. A perceção e consciencialização da sua 

incapacidade e limitação, desencadeiam sentimentos de baixa autoestima, desmotivação, de-

pressão e desvalorização pessoal, cursando no isolamento, na diminuição da mobilidade e da 

independência e consequentemente na diminuição da qualidade de vida. Deste modo, elenca-

se a necessidade de intervenção do EEER, após uma avaliação multidimensional e multifatorial 

da pessoa/família, este identifica e define quais as necessidades dos cuidados e estratégias a 

desenvolver, na promoção da independência no autocuidado. 

Segundo a conceção de Meleis (2010), as pessoas ao longo do seu ciclo de vida experien-

ciam transições e estas são vivenciadas de uma forma singular, tendo diferentes significados 

para cada pessoa e corelacionam-se com as experiências de vida e com o suporte familiar. A 

intervenção do EEER sustenta-se na identificação do processo de transição, em auxiliar a pessoa 

a gerir a aceitação e a implementar intervenções que visem a independência na realização do 

autocuidado, através da promoção dos recursos facilitadores da comunidade e da sociedade. 

Por outro lado, o EEER deve identificar, de forma a diminuir ou eliminar, os fatores limitadores 
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do processo de transição e por conseguinte, promover uma transição saudável e segura, consi-

derando a multiplicidade e complexidade do processo de transição, é crucial que o EEER conheça 

as condicionantes da pessoa (significado de pessoa, crenças, valores, condição socioeconómica 

e conhecimento), da sociedade (existência de rede de apoio familiar/social, recursos, represen-

tação social) e da comunidade,  refletidos através do indicadores de processo  e de resultado. 

Com os indicadores de processo, podemos averiguar se a evolução da pessoa flui no sentido da 

saúde e do bem-estar ou no sentido inverso, apurando-se se a pessoa se sente: ligada, situada 

no domínio da sua condição, se interage com a família/amigos/enfermeiros e se desenvolve 

confiança e estratégias de coping. Os indicadores de resultado permitem verificar se a transição 

foi segura e saudável para a pessoa, avaliando o desenvolvimento das competências adquiridas 

e as estratégias aplicadas na gestão da nova condição (Matos, 2020; Meleis, 2010; Silva et al., 

2019a; Sousa et al., 2020).  

Posto isto, emerge a necessidade de investir na capacitação da pessoa idosa com marcha 

comprometida, adequando os planos de reabilitação às capacidades da mesma, considerando-

a como um ser humano dotado da sua própria individualidade integrando as várias dimensões 

que o constituem. Desta forma, deve-se ter em conta todos estes aspetos integrando a pes-

soa/família em todo este processo, na definição de objetivos exequíveis e adaptados à sua ca-

pacidade funcional, respeitando os seus valores, crenças, decisões e valorizando as expetativas 

da pessoa idosa/família.  

Para que tal suceda, importa identificar e recorrer as estratégias que estimulem a partici-

pação, motivação e envolvimento da pessoa no processo de reabilitação, um olhar acurado na 

avaliação de todo o contexto em que a pessoa se insere, permite-nos identificar estímulos e 

estratégias, que concomitantemente com a consciencialização dos progressos desenvolvidos 

pela própria pessoa, são potenciadores da motivação e empenho no plano de reabilitação e 

consequentemente a concretização dos objetivos definidos em parceria.  

Neste âmbito, o compromisso da marcha limita o desempenho e a participação nas AVD da 

pessoa idosa, é premente o foco nas capacidades e não na doença, determinando que se esta-

beleçam, planos de intervenção de enfermagem de reabilitação precoces que contemplem o 

referido anteriormente, prevenindo a diminuição da capacidade funcional, que cursa na dimi-

nuição da mobilidade acarretando as consequências inerentes a esta. É fundamental adequar o 

plano de reabilitação de acordo com as premissas já referidas, utilizando instrumentos validados 

e responsivos que se verifiquem coerentes com o tema a estudar e a avaliar.  
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Neste estudo verificou-se que os instrumentos de avaliação se demonstraram adequados, 

indo ao encontro das necessidades da pesquisa, porém, alguns apresentam limitações como 

explanado anteriormente e quando nos referimos ao contexto comunitário essas limitações as-

sumem uma maior relevância. Recomenda-se que sejam desenvolvidas ou reformuladas escalas 

que incluam um maior detalhe nos parâmetros da mobilidade e marcha, contemplando o con-

texto real onde a pessoa se insere e que se direcionem para a pessoa sem défice neurológico, 

que sejam mais realistas e objetivas no autocuidado e na limitação funcional. 

Nos resultados obtidos na pessoa idosa com marcha comprometida residente na comuni-

dade, a manutenção da funcionalidade e/ou a melhoria desta através do plano de intervenção 

da enfermagem de reabilitação, demonstraram-se sensíveis aos ganhos em saúde, verificando-

se como um indicador de melhoria da qualidade de vida. Desta forma, recomenda-se que se 

invista mais em estudos na comunidade que integrem pessoas idosas com limitação no autocui-

dado marcha, com amostras mais representativas, de modo a corroborar os dados obtidos, que 

sejam demonstrativos das intervenções do EEER na capacitação e na funcionalidade da pessoa 

idosa,  pois o desenvolvimento de um plano de reabilitação no contexto real da pessoa é deter-

minante na melhoria da sua funcionalidade considerando que “saber mover-se em segurança” 

no seu meio é fundamental, valorizando uma relação de confiança, respeito e parceria com a 

mesma é representativo da melhoria da qualidade de vida. 

O desenvolvimento deste projeto teve como limitações o tamanho da amostra, conside-

rando o número reduzido de participantes. Verificou-se que não foi possível a intervenção em 

pessoas no pós-operatório de artroplastia da anca ou joelho, que são frequentes na pessoa 

idosa, estando relacionadas com a diminuição das cirurgias, devido ao contexto de pandemia 

por COVID-19. Acresce a irregularidade das visitas da enfermagem de reabilitação, que limita-

ram a realização regular do plano de reabilitação definido, pelas razões já referidas e a suspen-

são do estágio que condicionou algumas das avaliações finais e a aquisição de novos participan-

tes.     
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5. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E  

DESENVOLVIDAS 

 

Os avanços na saúde têm progredido exponencialmente, crescendo a complexidade dos 

cuidados de saúde e exigindo cada vez mais uma demanda numa resposta mais especializada e 

exigente na área da prestação de cuidados de saúde (Padilha, et al., 2021). Desta forma, é 

determinante que a enfermagem sustente a sua praxis num processo contínuo de 

aprendizagem, aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências, de forma a 

garantir a excelência dos cuidados. É determinante que ao longo do seu percurso profissional o 

enfermeiro realize “upgrades” na sua formação, investindo no desenvolvimento de 

competências articulando-as com a prática, a ação e a mobilização de conteúdos teóricos, pois 

só respeitando o curso deste processo se constroem as competências (Ferreira et al., 2017; 

Mártires et al., 2019).  

A asserção de que o pensamento crítico e reflexivo está inerente à qualidade dos cuidados 

de enfermagem prestados, assume-se como essencial na evolução pessoal e profissional do 

enfermeiro refletido em outcomes mais sustentados, autónomos e individualizados (Mártires et 

al., 2019).   

Investir na formação especializada em enfermagem é corroborar o que preconiza a legis 

artis, permitindo uma resposta individualizada às necessidades da pessoa, potenciando e 

maximizando a sua autonomia e independência. É em contexto clínico, que se evidencia o 

desenvolvimento quer das competências comuns do Enfermeiro Especialista, quer das 

específicas do Enfermeiro Especialista de Reabilitação (EER), através da articulação dos 

conhecimentos teóricos com a prática em contexto real.  Emerge aqui, a necessidade da análise 

retrospetiva e reflexiva, para uma tomada de decisão fundamentada na individualidade da 

pessoa (Mártires et al., 2019; Peixoto & Peixoto, 2016; Pereira-Mendes, 2016). 

Paralelamente às competências comuns e especializadas em enfermagem, também 

permite o desenvolvimento das competências de mestre, em concordância com o Decreto-Lei 

nº 65/2018 de 16 de agosto, preconiza o conhecimento como vetor na capacidade de 

compreensão, aplicação e resolução de múltiplas situações, mesmo as mais intricadas e 

complexas, nos mais diversos contextos e a capacidade de comunicar os resultados de forma 
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objetiva e sem ambiguidades, resumidamente, que desenvolva competências de 

autoaprendizagem e raciocínio crítico alicerçadas na evidência científica.   

 

 

5.1.   Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

 
A designação atribuída de Enfermeiro Especialista, em concordância com o Regulamento 

nº 140/2019, clarifica que é o profissional reconhecido por deter competências científicas, 

técnicas e humanas no domínio da prestação de cuidados especializados na sua área de atuação 

e aplicáveis em todos os contextos. Acrescentando, que estas competências especializadas são 

decorrentes do acurar dos domínios das competências do enfermeiro de cuidados gerais, 

culminando em competências comuns e específicas reguladas de acordo com cada área de 

especialidade (OE, 2015).  

A mesma fonte, esclarece que a responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria 

contínua dos cuidados; gestão dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais, 

integram os domínios das competências comuns. 

No domínio da Responsabilidade profissional, ética e legal, os cuidados prestados 

regeram-se segundo os princípios e os valores profissionais, presentes no código Deontológico 

dos Enfermeiros e respeitando os direitos humanos.  Em todos os contextos de atuação, o 

respeito pela pessoa esteve sempre presente, concomitantemente com o pilar que sustenta 

incontestavelmente todas as decisões e intervenções na prestação de cuidados, o direito à 

dignidade humana. Subjacente a este princípio alicerça-se o direito à autodeterminação, à 

individualidade, à liberdade de escolha e à igualdade e equidade na conduta de enfermagem 

(OE, 2015b).  

A ligação entre a dignidade humana, a autonomia e a individualidade, requer uma 

intervenção cuidadosa, respeitando os valores, costumes e crenças individuais de cada um, 

assim como, o direito à escolha, vontade e consentimento no decorrer das intervenções 

realizadas. A asserção que a qualidade dos cuidados se sustenta numa perspetiva holística, por 

si só é insuficiente, é necessário a associação de competências técnicas, científicas e morais 

integrando as várias dimensões que envolvem a pessoa, física, intelectual, espiritual e social (OE, 

2015b).  

A implementação de um projeto de estágio pressupõe a realização prévia do mesmo, 

requerendo a sua submissão a uma Comissão de Ética e o seu parecer positivo. Neste contexto, 
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a Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja, concedeu parecer positivo para a 

implementação do mesmo (Anexo VIII), respeitando os princípios éticos da investigação com 

seres humanos (Nunes, 2020). Adicionalmente, através do consentimento informado (Apêndice 

II), utilizou-se linguagem de acordo com o nível de literacia demonstrado e validou-se a 

compreensão da informação transmitida. Desta forma, a pessoa decidiu de forma voluntária, 

livre e devidamente informada e esclarecida, integrar o projeto assinando o consentimento 

informado, salvaguardando o direito de revogar a sua participação em qualquer momento. 

Subsequentemente, realizou-se a recolha de dados preservando em absoluto a privacidade, 

intimidade, confidencialidade e anonimato da pessoa, sendo esta identificada como caso I… caso 

IV, não se verificando elementos passíveis de identificação (OE, 2015b).  

Considerando o dever de excelência, do qual os enfermeiros são detentores, e, por 

conseguinte, assegurar cuidados e promover ambientes seguros, todas as intervenções 

realizaram-se sem colocar a pessoa em risco e garantindo a continuidade dos cuidados nos 

vários contextos de estágio, transmitindo as intervenções executadas e informação relevante 

aos enfermeiros, bem como, os registos em programa informático (OE, 2015b).  

Partindo dos pressupostos inerentes à Deontologia Profissional, a Melhoria Contínua da 

Qualidade, determina que o enfermeiro, procure a excelência em todos os atos que execute, 

adequando as suas ações em conformidade com as necessidades singulares de cada pessoa, ao 

longo de todo o seu ciclo de vida (OE, 2015b). 

Como tal, é indiscutível que o enfermeiro especialista adote uma conduta alicerçada no 

desenvolvimento contínuo das suas competências científicas, técnicas e relacionais. 

Concomitantemente, deve desenvolver e sustentar as iniciativas estratégicas institucionais na 

área da governação clínica, otimizar práticas de qualidade transversalmente à gestão e 

participação em programas de melhoria contínua da qualidade, salvaguardando em todos os 

atos um ambiente terapêutico seguro.  

Assim, o cuidar da pessoa ao longo do seu ciclo de vida, respeitando todas as fases que o 

constituem, corelaciona-se com a meta dos enfermeiros, que fundamenta mais qualidade aos 

cuidados e às intervenções, considerando os desafios diários cada vez mais intrincados e 

exigentes, apresentados pela pessoa/família, comunidade e pelo próprio sistema de saúde em 

si. Esta asserção, assume que a excelência dos cuidados de enfermagem influi positivamente a 

qualidade dos cuidados, determinando que todos os enfermeiros no decorrer da sua atividade 

profissional, devem implementar as intervenções sugeridas pela Ordem dos Enfermeiros, 

definidas nos padrões de qualidade, com enfâse em intervenções que promovam a saúde, a 
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capacidade funcional, a prevenção de complicações e melhorem a satisfação da pessoa/ 

família/comunidade  (Marques-Vieira & Gonçalves, 2021; Martins et al., 2018; OE, 2018). 

Em concordância com o referido anteriormente, ao longo dos estágios, a reciclagem de 

conhecimentos foi inerente ao desenvolvimento gradual das competências, impondo upgrades 

frequentes, recorrendo à pesquisa bibliográfica, ao enfermeiro perceptor e equipa de 

Enfermagem Especialista de Reabilitação. Indubitavelmente, as reuniões informais, assim como 

os momentos de passagem de turno, revelaram-se um contributo muito significativo, tendo em 

conta, que a partilha e discussão de experiências, informação e casos clínicos, revelaram-se uma 

mais-valia no desenvolvimento de competências, na aquisição de novos conhecimentos e no 

aprofundar dos mesmos. 

Decorrente destes momentos, verificou-se a existência de projetos já implementados nos 

vários contextos de estágio e identificaram-se necessidades de melhoria contínua da qualidade.  

No âmbito do ensino clínico na comunidade, embora existissem contingências inerentes ao 

estado pandémico, identificou-se a necessidade da realização de ações de formação, uma das 

quais, relativamente à temática “Prevenção de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com 

o Trabalho (LMERT)” (Apêndice VIII), consistente com as posturas incorretas adotadas e 

sintomatologia álgica referida pelos vários elementos da equipa multidisciplinar, que em casos 

mais graves culminava no absentismo laboral. 

Considerando a elevada taxa de envelhecimento e o índice de longevidade das pessoas alvo 

dos cuidados, identificou-se a necessidade de formação na área da cognição, elaborando-se uma 

sessão subordinada ao tema “A Importância da Estimulação Cognitiva na Pessoa Idosa”. 

Relativamente, às LMERT na União Europeia (EU), continuam a ser o problema mais 

comum, atingindo trabalhadores de todos os sectores e profissões, não sendo a área da saúde 

uma exceção. As LMERT causam consequências prejudiciais aos próprios trabalhadores, mas 

também resultam numa sobrecarga económica para as instituições (absentismo, perda de 

produtividade, etc…), sistemas de saúde e para a sociedade em geral. Desta forma, o 

reconhecimento e a abordagem a nível europeu da importância desta problemática, traduziu-

se na adoção de diversas diretivas, estratégias e políticas da EU, estabelecendo as Lesões 

Musculoesqueléticas (LME) como um desafio prioritário a abordar. Refletindo-se, desde 2020, 

na adoção de estratégias, que determinaram as LME como área prioritária para a melhoria da 

saúde e do bem-estar dos trabalhadores (AESST, 2019). 

No contexto da saúde, as posturas incorretas elencam-se aos sintomas mais frequente-

mente referidos (a sintomatologia centra-se nas lombalgias, mas também referem outras zonas 
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anatómicas com menor frequência) por estes profissionais, nomeadamente enfermeiros e as-

sistentes operacionais, considerando que as taxas de prevalência possam se encontrar subesti-

madas, pois a grande parte destes profissionais não reporta as lesões e automedica-se para su-

portar a exigência física, culminando em casos mais graves no abandono da profissão (Castelôa 

et al., 2019).  

É determinante o envolvimento dos trabalhadores no processo de prevenção das LMERT, 

através de ações de formação e informação que visem a importância dos fatores de risco, con-

siderando a influência destes, quer sejam profissionais ou individuais, na origem e/ou agrava-

mento destas lesões. É de salientar também, que a formação destes profissionais, contemple a 

informação relacionada com as LMERT, nomeadamente acerca da influência dos fatores indivi-

duais na etiologia e/ou agravamento das mesmas e esta informação seja reforçada através da 

distribuição de informação escrita como por exemplo folhetos informativos (AESST, 2019; DGS, 

2008; Oliveira, 2018). 

Neste contexto, o papel do ER é crucial na promoção de atividades preventivas, na garantia 

de assegurar a capacidade funcional, prevenção de complicações e de incapacidades ou minimi-

zação do impacto das mesmas, tendo em conta, que a área da enfermagem é um dos grupos 

com elevadas taxas de LMERT, tanto ao nível nacional como internacional (Castelôa et al., 2019). 

Desta forma, elaborou-se a Sessão de Formação sobre a prevenção das LMERT (Apêndice 

VIII), Plano de Sessão e um Folheto Informativo revisto pela enfermeira orientadora, que visasse 

a importância da ergonomia e a alteração das posturas no decorrer da atividade profissional, 

que abrangesse toda a equipa multidisciplinar. Contudo, a redução das horas atribuídas à ER por 

carência de recursos humanos e a suspensão inopinada do estágio não permitiu a sua apresen-

tação e a sua validação, programada para a primeira semana de maio. 

  No que concerne à sessão de formação para enfermeiros “A Importância da Estimulação 

Cognitiva na Pessoa Idosa” (Apêndice IX), verificou-se a necessidade da abordagem do tema, por 

ser um tema subvalorizado, o qual é crucial a sua estimulação permanente em todos os contatos 

de enfermagem. 

Como a evidência científica corrobora, o envelhecimento demográfico é um fenómeno 

mundial, Portugal não é exceção, alocando uma estrutura etária gradualmente mais 

envelhecida, agregando o aumento da prevalência de doenças degenerativas crónicas, 

nomeadamente de perturbações neurocognitivas (Parola et al., 2019), que cursam para a 

diminuição da qualidade de vida, da capacidade funcional, da motivação e da autoestima da 

pessoa, convergindo para a institucionalização.   
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Este declínio cognitivo, na pessoa idosa, pode ser retardado, compensado e prevenido, 

como sustenta a evidência científica (Araújo et al., 2019; Oliveira, 2018; Parola et al., 2019; Melo 

et al., 2017), porém é escassa a evidência científica em Portugal, que corrobore o impacto da 

estimulação cognitiva na prevenção do declínio cognitivo na pessoa idosa.  Desfragmentando o 

conceito de estimulação cognitiva, de grosso modo, pode dizer-se que é um meio de manter as 

emoções, as comunicações, os relacionamentos e a mente em ação, através da exercitação da 

mesma, sendo um meio para reduzir os resultados negativos do envelhecimento (Amaral, 2016).    

É de relevar a intervenção do EER, que na sua esfera de atuação, onde se insere o domínio 

cognitivo, potencializa e maximiza a funcionalidade, contemplando as necessidades singulares 

inerentes ao processo de envelhecimento, desenvolvendo as capacidades da pessoa idosa (OE, 

2018) no seu contexto de vida. De acordo com estes propósitos, elaboraram-se: exercícios de 

estimulação de cálculo e atenção adequados à pessoa idosa (Apêndice X), recorreu-se à 

utilização de molas de roupa coloridas (realizando cálculos simples conjuntamente com as 

cores), separar peúgas, fotografias existentes nas habitações questionando quem eram as 

pessoas existentes nas fotos e por exemplo qual o evento; o plano de sessão (Apêndice IX); um 

folheto informativo (Apêndice IX) para os enfermeiros, revisto pela orientadora, visando os 

aspetos mais relevantes da estimulação cognitiva na pessoa idosa. Pelas razões referidas 

anteriormente a sessão de formação, não foi passível de se realizar, programada para a última 

semana de maio. 

No contexto do estágio clínico em internamento, existiu a oportunidade de participar e 

integrar os projetos já existentes no serviço, nomeadamente na prevenção de quedas, na 

prevenção de úlceras por pressão e no rastreio precoce das alterações da deglutição. 

Na prevenção das quedas o projeto implementa-se na admissão da pessoa, realizando-se a 

avaliação aplicando a Escala de Morse e de acordo com o score obtido, atribui-se uma cor na 

pulseira de identificação da pessoa (Vermelha- alto risco de queda; Amarela- médio risco de 

queda; Verde- baixo risco de queda), assim como no cartão de identificação existente na cama 

é sinalizado o risco, de forma que todos estejam despertos e realizem a prestação de cuidados 

mais adequados à pessoa promovendo a diminuição do risco de queda.  Importa referir, que a 

informação do risco é registada e transmitida aos elementos que integram a equipa de 

enfermagem. 

A prevenção das quedas é um importante indicador de qualidade, designando a 

importância da identificação precoce por parte dos enfermeiros da comunidade, da fragilidade 

da  pessoa idosa e do desenvolvimento de estratégias que visem a diminuição do risco de 
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incapacidade e de dependência, de forma a potenciar a sua funcionalidade e alterar o seu estado 

de fragilidade, objetivando  a prevenção de eventos adversos como as quedas, a incapacidade 

funcional, o aumento da ocorrência  de institucionalizações e mortalidade (Dias, 2021; Faria et 

al, 2021; Matos & Simões, 2020; Sousa et al., 2017b). A sua prevenção assume tal importância, 

que se encontra contemplada no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (PNSD) 2015-

2020, objetivo estratégico 6 (DGS, 2015). 

Independentemente do contexto de prestação de cuidados a intervenção do EER é pautada 

pela complexidade e exigência da atual praxis clínica, determinando o envolvimento da 

pessoa/família/ comunidade, os seus valores, crenças e tradições, nas mais variadas 

circunstâncias, exigindo que o EER detenha competências na tomada de uma decisão precoce.  

Este possui os instrumentos e as competências que lhe permitem desenvolver e implementar 

estratégias eficazes, na identificação das causas e prevenção das quedas (Dias, 2021), sendo que 

o contexto na comunidade é o mais privilegiado para esse desenvolvimento, considerando que 

a pessoa se encontra no seu meio real e por conseguinte, possibilita a veracidade do ambiente 

onde esta se insere, integrando os fatores intrínsecos e extrínsecos a esta, potenciando a 

implementação de programas multifatoriais  (Sousa et al., 2017b). É pertinente referir, que 

aquando da alta hospitalar, a pessoa faz-se acompanhar da carta de alta onde consta a história 

clínica, assim como a referência   ao historial de quedas anteriores, avaliação do risco de queda 

e recomendações para o domicílio.  

Uma das consequências das quedas é o risco da diminuição da mobilidade, progredindo 

muitas vezes para o comprometimento da integridade cutânea, culminando no aparecimento 

de úlceras por pressão (UP), pela permanência na mesma posição durante longos períodos.  

O projeto de prevenção de UP assume extrema importância, atendendo que esta 

problemática afeta milhões de pessoas, independentemente da classe social em todo o mundo, 

acresce a inércia verificada pela escassez de investimento científico nesta área, incitada pelo 

mito existente na sociedade que muito frequentemente associa  a situações vulgares e 

irremediáveis (Menoita, 2017), sendo a sua importância coerente com o preconizado no 

objetivo estratégico 7 do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 (DGS, 2015).  

No momento da admissão é aplicanda a Escala de Braden, para avaliação do grau de risco, 

consoante o score obtido definem-se as intervenções mais adequadas, priorizando o alívio da 

pressão, através da aplicação de colchões de pressão alterna, almofadas de gel, proteções de 

espuma, almofadas e, quando permitido, alternância de decúbitos.  
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O projeto do rastreio precoce das alterações da deglutição, é corroborado pela literatura. 

A taxa de prevalência de disfagia que afeta as pessoas hospitalizadas é de até 30%, adquirindo 

uma enorme relevância considerando as complicações que daí poderão advir, como a 

desnutrição, desidratação, pneumonias por aspiração, morbilidade e aumento da taxa de 

mortalidade, culminando no prolongamento do tempo de internamento e paralelamente no 

aumento dos custos financeiros. A evidência acresce que a realização de rastreios precoces e 

elaboração de protocolos de triagem na admissão, são procedimentos seguros e eficazes, que 

permitem a identificação precoce das alterações da deglutição, de forma a evitar as 

intercorrências e as repercussões associadas a esta, comportando benefícios tanto para a 

qualidade de vida da pessoa, como para a instituição (Taveira et al, 2020).  

Um estudo refere, que as pessoas sem diagnóstico de disfagia, adotam alterações 

comportamentais inconscientemente e que existe uma elevada incidência de aspirações 

silenciosas (Wilkinson et al.,2021), aproximadamente 48% das pessoas não apresentam tosse 

após aspiração, resultado confirmado por videofluroscopia (Silva& Grilo, 2018).  

A identificação rigorosa das estruturas afetadas e do tipo de défice na deglutição, é de 

extrema importância na implementação de um tratamento mais eficaz e seguro, cursando para   

elaboração de um plano de cuidados especializado e individualizado, visando a reeducação 

funcional da deglutição. Integrando no processo de reabilitação treino de capacidades e de força 

muscular, com o propósito de assegurar a segurança da ingestão oral e suprimir as alterações 

da deglutição. Por outro lado, é essencial intervenções de enfermagem de reabilitação, que 

contemplem o sistema respiratório, de forma a reduzir o risco de aspiração, através de técnicas 

que melhorem o padrão ventilatório e mecânica ventilatória (Silva& Grilo, 2018). 

No decorrer do estágio foi identificada carência de informação, que reforçasse os ensinos 

à pessoa submetida à Artroplastia Total do Joelho. Neste contexto, em colaboração com um 

colega, elaborou-se  um panfleto denominado “Guia Pré e Pós-Operatório na Artroplastia Total 

do Joelho” (Apêndice XI), revisto pela orientadora de estágio, enfermeira responsável do serviço 

e Diretora do serviço, não sendo possível a sua validação pelas pessoas submetidas à artroplastia 

total do joelho, por motivos relacionados com as férias da Diretora de serviço e enfermeira 

responsável do serviço, sendo o panfleto revisto posteriormente à sua realização, culminando 

com o término do estágio.  

De acordo com a literatura, a área da saúde recorre frequentemente à elaboração de 

materiais informativos escritos, como ferramenta de divulgação de variados tipos de 

informação. Explana também, que são um meio prático, útil e económico, visando alcançar as 
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mais variadas populações (Santos et al., 2020). Consistente com esta perspetiva, os folhetos 

informativos para serem congruentes com os seus propósitos, devem ser informativos, de fácil 

compreensão, utilizando linguagem simples, serem relevantes, adequados ao nível de literacia 

da população alvo, bem estruturados e organizados. A redação dos mesmos, de forma a serem 

consistentes com a boa qualidade do conteúdo, obedece a premissas de validade e fiabilidade, 

suportadas pela evidência científica, revisão pelos pares e norteados ao nível de literacia da 

população alvo da intervenção (Rosendo& Santiago, 2017; Santos et al., 2020). 

As condicionantes decorrentes do estado de pandemia, inviabilizaram a integração num 

projeto recente, que consistia na realização da teleconsulta de enfermagem de reabilitação, que 

devido à escassez de recursos humanos, se encontrava suspenso.  

Porém, a pertinência do seu impacto na melhoria da qualidade dos cuidados, assim como 

o contexto, sendo um método alternativo, sustentável e inovador na prestação de cuidados, 

requer uma breve referência ao mesmo.  

Este, possibilita o acesso remoto à equipa de reabilitação, independentemente do local 

onde se encontre, sem interferir significativamente no seu quotidiano e, por conseguinte, 

permite minimizar as desigualdades geográficas, melhoria do acesso aos cuidados de saúde e 

garantir um seguimento mais continuado e estruturado entre os vários níveis de cuidados. 

Apresenta repercussões positivas na redução do tempo de internamento, sem interferir no 

aumento de complicações, colaborando, desta forma, para uma maior eficiência e eficácia do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) (Guerra et al., 2020; OE, 2021; Wang et al.,2021).  

A Ordem dos Enfermeiros (2021), considera que a Telenfermagem consiste no recurso a 

tecnologias de informação e comunicação, como meio na prestação de cuidados de 

enfermagem, de forma remota. A sua efetivação visa a prevenção, a avaliação, o diagnóstico e 

a intervenção. A telenfermagem integra a telemonitorização, telereabilitação e telerastreio. 

Subjacente à teleconsulta, estão as premissas do respeito da relação profissional de saúde-

pessoa, independência de opinião do profissional, a autonomia da pessoa, confiança mútua e a 

confidencialidade (Raposo et al., 2021).  

Este projeto consistia no acompanhamento pós-operatório das pessoas submetidas a 

artroplastia da anca e do joelho, ambicionando abranger futuramente outras cirurgias.  

No decorrer dos estágios garantiram-se os princípios enunciados nos Padrões de Qualidade 

dos Cuidados de Enfermagem (OE, 2001; OE 2015), assim como os Padrões de Qualidade dos 

Cuidados especializados de Enfermagem de reabilitação autorizados pelo colégio da 

especialidade (OE, 2018). 
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O enfermeiro especialista tem o dever, no domínio da Gestão dos cuidados, saber gerir os 

cuidados de enfermagem, acurando a resposta da equipa e a sua articulação, gerindo e 

adaptando os recursos às mais variadas situações e contextos dos cuidados, objetivando a 

garantia da qualidade dos mesmos. Neste âmbito, diariamente, existiu a oportunidade de 

participar na visita multidisciplinar (médicos, enfermeiros, enfermeiros especialistas, assistente 

social, fisioterapeuta) às pessoas internadas, na qual se planeava os cuidados individualizados a 

prestar a cada pessoa. Através do planeamento dos cuidados individualizados a cada pessoa, a 

adequada gestão de recursos visando a qualidade dos cuidados, a priorização de cuidados e o 

trabalho em equipa de várias áreas profissionais, permitiu a aquisição desta competência.  

Os desafios em enfermagem, no atual contexto de COVID- 19, são uma constante diária, 

associados à escassez de recursos humanos nos serviços, nomeadamente de enfermeiros, 

impõe a adoção de estratégias relacionadas com a organização e gestão dos cuidados, sendo 

determinante uma boa liderança, em que se valorize a motivação, a orientação e o espírito de 

entreajuda.  

Liderar em tempos de pandemia, exige um líder transformacional com uma visão 

multidimensional, que colabore no aumento da motivação e satisfação no trabalho, 

promovendo a comunicação, a escuta ativa, o estímulo da aprendizagem e a orientação prática 

na procura dos objetivos associados ao desenvolvimento técnico e pessoal, não se limitando 

somente a delegar tarefas (Moraes et al., 2021; Ventura-Silva et al., 2021), mas a colaborar 

nestas sempre que se verificava essa necessidade. Esta conduta garante a melhoria dos cuidados 

de enfermagem e da satisfação da equipa, alocada à gestão dos recursos de enfermagem, 

relacionando-se com as necessidades das pessoas, a diminuição de eventos adversos, a 

qualidade da responsividade e dos outcomes obtidos, sendo exemplo disso a conduta da chefe 

de serviço de enfermagem.  

Para garantir a prestação de cuidados diários e colmatar a carência de enfermeiros, muitos 

dos enfermeiros especialistas assumiram funções de enfermeiros generalistas. As alterações 

mais marcadas, relacionam-se com a complexidade das situações da pessoa doente, a 

sobrecarga burocrática, as relações intraprofissionais, a gestão entre a vida profissional e 

pessoal. E também, desafios relacionados com a priorização de cuidados, definidos através de 

critérios, em que se encontravam subjacentes as potencialidades das pessoas e as intervenções 

mais pertinentes no plano de cuidados, em que as orientações da instituição se sobrepunham 

aos princípios éticos e deontológicos, nortearam à redução da satisfação com os cuidados 

prestados (Borges et al., 2021; Padilha & Silva, 2020). 
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A qualidade dos cuidados prestados e a redução da taxa de complicações encontra-se 

diretamente relacionada com as dotações seguras de enfermeiros, contrariamente, dotações 

inadequadas potenciam o aumento do internamento, assim como das taxas de mortalidade 

vinculadas a complicações evitáveis (Guerra, 2021).  

A atuação do EER é fundamental direcionando a equipa, promovendo a continuidade dos 

cuidados e assumindo as situações mais intrincadas (salvaguardando a segurança das pessoas),  

mapeando o processo de reabilitação logo após a admissão, permitindo a maximização da 

capacidade funcional, possibilitando uma adaptação mais salutar à sua situação recente e 

fomentando uma recuperação mais rápida e reintegração social, confluindo para ganhos na 

funcionalidade e na redução da limitação da atividade, capacitando a pessoa para a 

independência e melhor qualidade de vida (Guerra, 2021).    

No domínio do Desenvolvimento das aprendizagens profissionais, a aquisição de 

competências foi corroborada pela pesquisa contínua e upgrades frequentes de saberes e 

conhecimentos, fundamentados através da realização de um estudo de caso “Rehabilitation 

nursing in the empowerment of community-dwelling elderly people with impaired gait: case 

study” (Apêndice XIII).  Paralelamente, a presença em webinars, nomeadamente, “Enfermagem 

de Reabilitação no utente do foro orto-traumatológico” (Anexo IX); “Trabalhar com Lesões 

Musculoesqueléticas Crónicas” promovido Autoridade para as Condições do Trabalho (Ponto 

Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho) (Anexo X); “Projetos 

de Reabilitação na Comunidade” (Anexo XI); “Tuberculose: a doença que ainda existe” (Anexo 

XII). 

Atualmente, o contributo da reprodução de estudos e a divulgação dos seus resultados na 

saúde, indubitavelmente, contribuíram para a melhoria da qualidade dos cuidados, do aumento 

da longevidade, reduzindo a mortalidade e as complicações decorrentes das patologias crónicas, 

exigindo uma demanda na atualização e autoformação, de forma a responder às exigências dos 

avanços científicos e tecnológicos.  

Desta forma, coerente com a importância da evidência científica na prestação de cuidados 

de qualidade, a atuação do enfermeiro alicerça-se numa praxis para a transição segura 

saúde/doença e para a diminuição de eventos adversos. Ressalta-se que a literatura deve 

respeitar o continuum do conhecimento, e que este, demora o seu tempo a produzir resultados 

na prática. Importa referir, a valorização dos estudos qualitativos, pois estes assumem especial 

relevância para o entendimento de comportamentos, experiências e decisões da pessoa/família 

sobre o seu projeto de saúde/vida (Baixinho et al., 2019a). 
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      5.2.   Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação 

 

De acordo com o Regulamento nº 392/2019, a prática que rege as competências específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER), sustenta-se nos objetivos 

gerais da melhoria da funcionalidade, na promoção da independência, na máxima satisfação da 

pessoa e, assim, preservar a sua autoestima.  

No seu vasto campo de intervenção, o EEER está capacitado para cuidar das pessoas com 

necessidades especiais, em múltiplos contextos da prática de cuidados, durante todo o seu ciclo 

de vida; cumulativamente, deve capacitar a pessoa com deficiência, limitações da atividade e/ou 

participação, visando a reinserção social e exercício da cidadania, potenciando e desenvolvendo 

as capacidades da pessoa maximizando a sua funcionalidade (Regulamento nº392/2019).  

O desenvolvimento destas competências decorreu num continuum, no decorrer dos vários 

estágios, integrando múltiplos contextos de vida, várias fases do ciclo vital, diversas 

limitações/restrições inerentes à situação atual da pessoa, identificadas ao longo dos mesmos, 

pelo que a exigência de adequação, adaptação e organização na prestação de cuidados de 

reabilitação foi uma constante.  

A elaboração de um projeto requer um conhecimento/estudo das necessidades, 

população/comunidade e áreas prioritárias de intervenção, inferindo uma pesquisa no terreno 

que fundamente a escolha da temática. Neste âmbito, o primeiro estágio, assim como a 

realidade diária que transparece no decorrer da minha realidade profissional, as repercussões 

que daí advêm e a possibilidade de transpor este projeto futuramente para o meu contexto 

profissional, foram indubitavelmente as razões que levaram à escolha do tema.  

A implementação do projeto de estágio espelhou a construção de todo um processo de 

assimilação, gestão e organização de prestação de cuidados de reabilitação, e, a identificação 

das necessidades/áreas pertinentes em contexto comunitário, adequadas à pessoa no seu 

contexto real de vida. 

O contexto comunitário, permitiu a participação e implementação de planos de cuidados 

em múltiplas situações, nas áreas: respiratória, músculo-esquelética e neurológica. Assim como, 

a aplicação de técnicas respiratórias, exercícios músculo-articulares passivos/ativos e resistidos, 

treino de equilíbrio, treino de marcha com os vários auxiliares de marcha, treino de Atividades 
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de Vida Diária (AVD) e realização de ensinos a pessoas com a esclerose múltipla, Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), Traumatismos Vertebro Medulares (TVM), pós-operatórios de 

artroplastias da anca e do joelho, patologias crónicas inflamatórias e DPOC. 

Para a verificação da efetividade dos cuidados de enfermagem recorreu-se à aplicação de 

várias escalas pertinentes para cada caso. A utilização, em contexto clínico, de instrumentos de 

avaliação que permitam avaliar cada caso e verificar a efetividade das intervenções, norteia para 

a resolução do diagnóstico. Os mesmos necessitam de ser uma medida válida, ter uma 

fiabilidade adequada e serem responsivos traduzindo resultados sensíveis à mudança, 

demonstrando modificações clínicas significativas e que sejam úteis, eficientes e adequados 

para medir o parâmetro em estudo, além de que deve ser de rápida aplicação, breve e pouco 

dispendioso. Para que a avaliação realizada se considere fidedigna e fiável, devem se considerar 

outras propriedades, nomeadamente, a reprodutibilidade, a validade e a sensibilidade, na 

medida em que estas são influenciadoras da efetividade das intervenções e dos resultados em 

enfermagem (Sousa et al, 2021; Sousa et al, 2017a).  

A capacitação da pessoa na comunidade é um tema visionário, realista, abrangente e 

exequível, na gestão da limitação/doença, prevenção de complicações, manutenção e/ou 

melhoria da funcionalidade, sendo o enfoque o máximo potencial funcional da pessoa. 

Idealmente, as políticas em saúde, deveriam sustentar-se na prevenção e não se focarem na 

doença, paradigma que, atualmente, se verifica subjacente, alocando a ausência de 

articulação/comunicação, entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários (Silva 

& Sousa, 2020). Traduzido pelo número de pessoas idosas que transitam de um estado de 

independência, para um estado de dependência, seja pela resposta tardia dos cuidados de 

saúde, seja pela falta de conhecimento relativo à sua limitação/doença/recursos da comunidade 

e dos serviços de saúde ou ausência de suporte familiar, que culminam em alterações 

irreversíveis que comprometem a sua capacidade funcional (Faria et al., 2020; Oliveira et al., 

2018). A transição de um estado de independência para o estado de dependência, emergem na 

pessoa sentimentos de baixa autoestima, desvalorização pessoal e desmotivação face à sua 

situação atual. 

Indubitavelmente, a marcha comprometida é um dos fatores com elevada taxa de 

prevalência em faixas etárias avançadas, quer por alterações osteoarticulares decorrentes da 

idade, quer por trauma, alocando um elevado risco de queda, dependência nas AVD e 

consequentemente, a diminuição da qualidade de vida (Faria et al., 2021; Faria et al., 2020).   
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A intervenção precoce do EER é determinante no seu modus operandi, que lhe permite 

identificar, antever, delinear estratégias e planos de intervenção individualizados em conjunto 

com a pessoa/família e de acordo com os objetivos da própria, tendo em consideração a 

dimensão multifatorial, consistente com o contexto real onde a pessoa se insere, adequando as 

necessidades aos recursos existentes, promovendo a sua autonomia e independência. As 

estratégias implementadas após negociação com a pessoa/família, integraram a avaliação da 

habitação, a realização das AVD e a execução de uma marcha segura.  

Na avaliação da habitação é fulcral identificar os fatores que limitam ou potenciam o risco 

de queda, excesso de móveis ou objetos na zona de circulação, é de considerar que, por vezes, 

as infraestruturas das habitações, não permitem a transposição entre divisões com auxiliares de 

marcha, como por exemplo andarilhos ou cadeira de rodas; fios elétricos; tapetes; animais 

domésticos, é determinante a transmissão desta informação e assegurar a sua compreensão por 

parte da pessoa/família. A realização das AVD em segurança, nomeadamente, as que abarcam 

o autocuidado higiene, nem sempre foi possível a execução de alterações, designadamente ou 

por carência económica, que não permitia o investimento em barras de apoio ou outras ajudas 

técnicas ou por decisão da pessoa/família ou ainda porque as condições habitacionais não o 

permitiam. 

Tentou-se com os recursos existentes, adaptar os espaços de forma a dar uma resposta 

mais segura, utilizando bancos ou cadeiras de plástico no banho. Na marcha segura, as 

alterações compreenderam maioritariamente fatores modificáveis, como a retirada de tapetes, 

fios, elétricos, objetos e o ajuste adequado dos auxiliares de marcha, ao nível da altura correta 

à pessoa, salvaguardando, casos particulares, em que a pessoa para realizar a marcha, adaptou-

se às suas restrições físicas, deambulando com as canadianas adotando posturas “menos 

corretas”, mas eficazes para si.   

As consequências das quedas alocam frequentemente, a perda da funcionalidade, da 

autonomia e da independência, causando um forte impacto a nível físico e psicológico na pessoa 

e consequentemente, a diminuição da sua qualidade de vida. A vulnerabilidade das pessoas 

idosas à queda relaciona-se com a diminuição da força muscular e da limitação articular, porém 

outros fatores estão subjacentes a este fenómeno. Os fatores intrínsecos inerentes à própria 

pessoa (sexo prevalece o feminino, historial de quedas anteriores, limitações da função motora 

(alterações do equilíbrio, da postura e redução da força muscular), diminuição da acuidade 

auditiva alterações cognitivas e comportamentais e os fatores extrínsecos, que podem ser 

modificáveis, relacionam-se com o meio ambiente: características do piso, condições 
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habitacionais (existência de escadas sem barras de apoio), iluminação deficiente, calçado 

desadequado, possuir no interior da habitação animais domésticos e uso de auxiliar de marcha 

(Dias, 2021; Fernandes, et al., 2020; Sousa et al., 2017b).  

O foco de intervenção do EER é a promoção do diagnóstico precoce e a definição de ações 

preventivas, assegurando a manutenção das capacidades funcionais, a prevenção de eventos 

adversos e limitações. O processo de intervenção deve promover o ensino e a aprendizagem de 

capacidades, relacionadas com a diminuição do risco ambiental, o aumento da força muscular, 

o equilíbrio corporal, o treino da marcha e a realização das Atividades de Vida Diária (ABVD) e 

AIVD. É vital a intervenção do EER na prevenção de quedas na pessoa idosa traduzindo ganhos 

em saúde e da satisfação da pessoa, assim o desenvolvimento de estratégias por parte deste, 

alicerçadas na avaliação, demonstração de como prevenir, capacitar a pessoa/família e pares, 

contribuiu eficazmente na redução dos custos financeiros que decorrem da magnitude do 

problema (Dias, 2021; Fernandes et al., 2020).  Porém, subjacente à fragilidade característica 

desta população, está inerente o “medo de cair”, sendo crucial a supervisão e a presença do 

EER, não só na prevenção de quedas pela segurança que transmite, como na estimulação da 

continuidade da prática do plano de exercícios físicos (Correia et al., 2019).  

O “medo de cair” incita à limitação nas ABVD e nas AIVD, causando a diminuição da 

qualidade de vida, exigindo assim a identificação e avaliação precoce, aplicando escalas 

adaptadas e validadas culturalmente, garantindo a validade e a fiabilidade dos scores obtidos. 

Em resposta a esta questão, surge a escala Falls Efficacy Scale Internacional (FES -I) Portugal, 

adaptada para o contexto português (Marques-Vieira et tal. 2018), posteriormente, foi 

desenvolvida uma versão reduzida FES-I Portugal 7 itens, com igual validade e fiabilidade, é um 

instrumento objetivo e de fácil compreensão, fácil aplicabilidade e reduzido dispêndio de 

tempo, validada para a população idosa portuguesa, residente na comunidade. É de denotar a 

importância da sua avaliação pelo EER, no planeamento de medidas de prevenção do risco de 

quedas, na diminuição das limitações na realização das AVD e períodos de imobilidade, 

decorrentes da insegurança no equilíbrio e marcha, reduzindo a dependência e o risco de queda, 

resultando na melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas (Marques-Vieira et tal., 2021).  

Nesta linha de pensamento, a capacitação da pessoa idosa para a marcha requer uma visão 

abrangente e multidimensional, que integre não só o seu potencial funcional, o seu nível de 

literacia, a sua capacidade de tomada de decisão, mas por outro lado, a avaliação: dos recursos 

familiares/financeiros, do domicílio e da acessibilidade aos cuidados de saúde, dotando-o de 

ferramentas/habilidades que lhe permitam gerir as limitações /doença através de um programa 
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de enfermagem de reabilitação. Para isso, é fundamental uma colheita de dados individualizada 

e cuidada, visando a compreensão da dinâmica familiar, da identificação de papéis e das 

barreiras existentes, que possam interferir/limitar o processo de reabilitação (Faria et al., 2020; 

Reis & Bule, 2017; Sousa et al., 2020). 

Por outro lado, a associação das várias dimensões de intervenção do EER, numa só visita, 

não é de todo complexa, são exemplos disso a estimulação da propriocepção (que segundo, 

alguns estudos é potenciadora das capacidades funcionais, adquirindo ganhos na mobilidade e 

na autoconfiança); a estimulação da cognição, o diálogo é utilizado como ferramenta de avalia-

ção do estado cognitivo da pessoa (Correia et al., 2019), podendo ser reforçado com materiais 

educativos, adequados à literacia e do agrado da pessoa, como por exemplo jogos de tabuleiro, 

exercícios de cálculo, quebra cabeças, identificação de objetos do seu dia a dia, exercícios com 

mola das roupa coloridas, escrever pequenas histórias do seu passado; exercícios de estimula-

ção da motricidade fina: utilizando molas de roupa (estas verificaram-se muito versáteis na sua 

utilização, tanto na motricidade fina (abrir- mantendo 10 segundos- e fechar; colocar as molas 

abertas num tubo e posteriormente retirar) como na cognição- ordenação por cores e cálculo, 

taça com arroz  e feijões  em que se pede à pessoa para escolher/ separar estes, pedrinhas de 

múltiplos tamanhos que permitiam a estimulação da motricidade fina assim como das capaci-

dades cognitivas, descascar favas e/ou ervilhas, descascar fruta, abotoar e desabotoar botões, 

salvaguarda-se que as atividades consideraram sempre as capacidades das pessoas e adequa-

ram-se gradualmente de acordo com a sua evolução. Em suma, encontrar diferentes atividades, 

que motivem a pessoa para o envolvimento no seu processo de recuperação. 

Ressalta-se a importância do reforço dos ensinos à pessoa/família sobre todas estas ver-

tentes, tendo em consideração que este processo embora dinâmico, flexível é gradual.   

Sendo que, o atual contexto de pandemia, exigiu a exploração da criatividade e 

originalidade na adequação dos recursos nas várias áreas de intervenção do EER. Improvisando 

instrumentos, que colmatassem os escassos recursos materiais e as restrições impostas na 

prevenção da disseminação da infeção, fatores que impediam a circulação de equipamentos, 

como por exemplo bastões, halteres, bolas, suprimindo-se essas necessidades através de cabos 

de vassoura, rolos de massa e “cajado” (reeducação costal), garrafas de plástico cheias de 

areia/água (de acordo com a tolerância da pessoa, assim se definia o peso (exercícios de 

fortalecimento muscular dos membros superiores),  pacotes de produtos alimentares 

(reeducação diafragmática com resistência) e bolas (exercícios com resistência dos membros 

inferiores ou promovendo a mobilização ativa dos membros superiores).  
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Noutra vertente, a estimulação da motivação da pessoa idosa, recorrendo a atividades 

prazerosas, revelou-se uma mais-valia nos outcomes obtidos, sendo exemplo disso os treinos de 

marcha realizados no exterior das habitações (que permitiam o treino em vários tipos 

superfícies; treino em degraus, declives e aclives), o recurso aos animais domésticos (p.ex. dar 

de comer às galinhas) e a visita à horta. Desta forma, assegurou-se, sempre, em todas as 

intervenções a decisão, tolerância e segurança das pessoas, adequando os planos e intervenções 

de acordo com as necessidades e capacidades das pessoas/ família/cuidador quando se 

verificava essencial.  

A inclusão e a capacitação da família/ cuidador, no processo de reabilitação da pessoa 

cuidada é crucial e determinante na manutenção de um nível de saúde adequado, de bem-estar 

e da garantia da continuidade dos cuidados prestados. O EER assume-se como um elemento 

facilitador, através do desenvolvimento do conhecimento, treino de capacidades e da promoção 

da motivação na prestação dos cuidados prestados. Um cuidador bem capacitado, previne 

dificuldades associadas ao desgaste físico e mental, face à exigência dos cuidados. Os 

sentimentos de depressão, insegurança e negligência consigo próprio, problemas económicos e 

desconhecimento dos recursos de apoio sociais e comunitários, potenciam situações de 

sobrecarga e desgaste. Por outro lado, na pessoa idosa, contribui eficazmente para a 

manutenção da melhoria funcional, a diminuição dos reinternamentos hospitalares e 

institucionalização (Ferreira et al., 2021; Matos & Araújo, 2021). 

A elaboração de um Plano de Cuidados Individualizado (Apêndice XIII), possibilitou 

aprofundar o diagnóstico e o desenvolvimento de um plano de cuidados adequado, facilitando 

a sistematização das intervenções a realizar, almejando maximizar a capacidade da pessoa na 

execução das AVD.  

No âmbito de internamento, a pessoa encontra-se numa situação de “doença”, em que 

está fora do seu contexto real, estando por isso mais vulnerável, o que requer uma avaliação 

detalhada das suas necessidades. Elaborou-se planos de intervenção individualizados com a 

pessoa identificando as suas necessidades e a sua avaliação, posteriormente, visando os ganhos 

em saúde e a preparação para a alta sustentada na maximização da independência e da 

transição com segurança no regresso a casa. A garantia da continuidade dos cuidados impõe um 

planeamento precoce e adequado do regresso a casa, prevenindo e/ou reduzindo as limitações 

decorrentes da situação de doença, reinternamentos e concomitantemente, a promoção do 

conhecimento, das capacidades adaptativas à nova situação e da inclusão familiar. O EER é 

responsável por agrupar toda a informação, mitigar as todas as complicações e assegurar essa 
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transição com segurança, através da capacitação da pessoa/família adequadamente para o 

domicílio (Baixinho et al., 2019b; Nascimento, 2021; Paniagua et al., 2018). 

Os planos de intervenção elaborados de acordo com as necessidades identificadas, 

elencaram-se à realização de ensinos, demonstração e treino de técnicas no pré e pós-

operatório. Relativamente, ao treino de AVD realiza-se segundo as limitações identificadas e a 

tolerância da pessoa, verificando-se essencial o ensino, o treino e a supervisão no desempenho 

do autocuidado, recorrendo sempre que se verificava necessário o recurso a auxiliares de apoio.  

Nas pessoas submetidas às artroplastia da anca, artroplastia do joelho, politraumatizados, 

traumas dos Membros Inferiores (MI) e Membros Superiores (MS), efetuaram-se ensinos de 

acordo com cada uma das cirurgias, nomeadamente ensinos de reabilitação respiratória e 

motora, de acordo com as necessidades identificadas e adequadas a cada situação, promovendo 

a realização das AVD, visando a maximização da autonomia e da qualidade de vida (Sousa & 

Carvalho, 2017). A prática educativa no pré-operatório é facilitadora da aquisição de 

conhecimentos, das implicações na realização das AVD e diminuição da ansiedade e da angústia 

subjacente à cirurgia, concedendo tempo para a pessoa se familiarizar com a situação, 

adicionalmente permite o treino de técnicas de reeducação respiratória e funcional motora, sem 

causar risco de luxação e consequentemente a redução do tempo de internamento e custos 

associados,  melhor envolvimento e adesão pré-definido  (Pina & Baixinho 2020; Sousa & 

Carvalho, 2017).  No pós-operatório a intervenção do EER deve ser mais efetiva na realização de 

ensinos, treino e supervisão na realização das AVD recorrendo a equipamentos auxiliares, para 

isso deve dar enfâse aos focos do conhecimento e da aprendizagem de capacidades da pessoa, 

possibilitando o empoderamento da pessoa, a sua tomada de decisão e conduzir à ação, 

promovendo a sua autonomia e a independência na realização das AVD (Sousa et al., 2020). 

Apesar das restrições impostas pelo COVID- 19, que limitavam visitas breves e somente em 

dias alternados, surgiu uma “janela” de oportunidade de integrar a família/cuidador, 

esporadicamente e de uma forma muito breve, no processo de reabilitação, quer através de 

colheitas de dados pertinentes para a efetividade da continuidade dos cuidados em segurança, 

quer nos ensinos para a alta. Porém ressalva-se, que esta inclusão da família/cuidados não foi 

de forma alguma, a mais adequada e correta, mas a possível no contexto atual, de forma a 

minimizar a destruturação completa da continuidade dos cuidados (Baixinho et al.,2021).  

O EER em concordância com as suas competências, no que concerne à promoção da 

mobilidade, autonomia, independência e acessibilidade, é responsável e um elemento 

dinamizador, na promoção de condições e estratégias que colmatem estas limitações. Através 
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do reforço dos ensinos, esclarecimento de dúvidas, investigação das condições habitacionais e 

comunitárias no contexto real da pessoa, identificando fatores que condicionem a sua 

mobilidade após a alta, potenciando um ambiente adequado e seguro, que permita o 

desenvolvimento, adaptações comportamentais, definição de objetivos exequíveis e a 

independência da pessoa incluindo as suas limitações (Pereira et al., 2018).  

 Para que a pessoa exerça de forma livre, plena e equitativa os seus direitos de cidadania, 

é crucial existirem condições de acessibilidade. Estas abarcam as ajudas técnicas de acesso aos 

edifícios existentes na sociedade e contribuem significativamente para a qualidade de vida e 

real participação e integração da pessoa na comunidade (Silva et al., 2019a).   

Diariamente, existiu a preocupação da realização de intervenções que objetivassem 

maximizar e desenvolver as capacidades da pessoa, reforçando ensinos, esclarecimento de 

dúvidas e treino de AVD, que incluíam o levante, uso do sanitário e duche, vestir e despir e treino 

de marcha com o auxiliar de marcha adequado à pessoa.  O treino de marcha, habitualmente, 

iniciava-se com andarilho e posteriormente, quando a pessoa apresentava capacidade e 

segurança transitava para as canadianas. Por não ser permitida a circulação no exterior do 

serviço e este não possuir degraus, não foi possível o treino do subir/descer escadas em contexto 

hospitalar. 

 

 

5.3.   Competências de Mestre 

 

A obtenção do grau de Mestre, segundo o Decreto-Lei nº 65 de 16 de agosto (Decreto-Lei 

nº 65/2018), é conferido a quem detém conhecimentos e capacidade de compreensão, que 

fomentem o desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos e competências 

alicerçando a base do desenvolvimento em contexto de investigação sabendo aplicá-los na 

prática na resolução dos mais diversos problemas e nos múltiplos contextos; deve possuir a 

capacidade de incorporar conhecimentos, gerir situações complexas, elaborar soluções ou 

emitir críticas em situações de informação escassa, refletir sobre as implicações e as 

responsabilidades éticas e sociais resultantes dessas soluções; deve saber comunicar as 

conclusões, conhecimentos e raciocínios implícitos, transmitindo a informação de forma clara, 

concisa, objetiva e eficaz a todas as pessoas de diferentes área e graus de literacia; deve adquirir 

competências que lhe permitam uma aprendizagem ao longo da vida de forma autónoma.  
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 As aquisições de competências de mestre, coadunam o desenvolvimento das 

competências comuns do enfermeiro especialista e das competências do enfermeiro de 

reabilitação, atingidas através da pesquisa suportada pela evidência científica e obtenção de 

novos conhecimentos no decorrer dos estágios clínicos, consistentes com a excelência da prática 

dos cuidados específicos. 

A demanda a nível mundial da rápida evolução científica e tecnológica impõe a necessidade 

de uma constante atualização de conhecimentos e autoformação. A produção intensiva de 

estudos científicos, a avaliação e a discussão dos seus resultados alocam um contributo crucial 

na melhoria da qualidade dos cuidados, diminuição de eventos adversos e consequentemente 

no aumento da longevidade, na diminuição da morbilidade e da mortalidade, porém, a tomada 

de decisão realizada na prática clínica e baseada na evidência, determina que seja cada vez mais 

pertinente a divulgação dos outcomes obtidos nos estudos, pois esta produção de conhecimento 

aloca valor e  capacitação na prática clínica. A formação diferenciada do EER assume um papel 

essencial na qualificação de recursos humanos, visando o desenvolvimento e a organização dos 

cuidados de saúde, sustentando o perfil de competências às exigências   e desafios colocados 

pelo sistema de saúde. A translação do conhecimento para a prática, permite melhorar a 

qualidade da prestação de cuidados individualizados, pressupõe que o EER atue baseado nas 

necessidades identificadas e nos vários contextos, causando efeitos diretos na melhoria da 

saúde. À estruturação adequada do processo encontra-se subjacente a clarificação dos 

resultados obtidos, a compreensão da utilidade deste e o impacto na melhoria da prestação de 

cuidados. Em suma, significa interpretar o que é eficaz e que previna as desigualdades em saúde 

na população, concomitantemente, promova a excelência do sistema de saúde e a sua 

sustentabilidade (Baixinho et al., 2019b; Padilha et al., 2021; Pereira, 2017; Vieira et al., 2020).  

O desenvolvimento da investigação na área de especialização foi alcançado através da 

elaboração e estruturação do projeto de intervenção, a implementação e avaliação do mesmo, 

assim como do estudo de caso realizado. Concomitantemente, com o desenvolvimento de um 

relatório relativo aos contributos da implementação de um programa de reabilitação a pessoas 

idosas com marcha comprometida residentes na comunidade, potenciando/melhorando a sua 

funcionalidade, autonomia e independência.  

O foco principal de intervenção do EER é a pessoa/família, contemplando elementos 

facilitadores no processo de adaptação à sua condição e às consequências decorrentes da sua 

limitação, cujo propósito é a maximização das suas capacidades, logo a diminuição das 

limitações na participação e integração social, confluindo para a otimização da qualidade de 
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vida, sendo o EER o elemento conducente em todo este processo (Padilha et al., 2021; Pestana, 

2017). 

Também é da responsabilidade do EER, assegurar que a pessoa/família tenha 

conhecimento dos recursos de apoio existentes, de saúde, sociais e comunitários, de forma que 

a sua intervenção seja responsiva. A continuidade dos cuidados infere que exista um olhar 

acurado relativamente a todos os fatores que possam interferir na recuperação da pessoa, como 

tal, intervenções adequadas que antecipem possíveis complicações, assentes na promoção do 

conhecimento e das capacidades de adaptação da pessoa/família face a sua condição. Para isso, 

a articulação e comunicação de informação entre profissionais, pessoa/família/cuidador e 

nomeadamente serviços de saúde é promotora de todo este processo (Faria et al., 2020; Ferreira 

et al., 2019; Oliveira, et al., 2018).  

A presente reflexão sumarizou um percurso de aprendizagens contínuas, experiências 

vivenciadas, um desenvolvimento constante do pensamento crítico e da praxis de enfermagem 

especializada alavancados na evidência científica.   

 

 

     5.4.   Considerações Finais 

 

As limitações inerentes ao contexto da pandemia do COVID-19, impuseram conceitos como 

a versatilidade, a adaptabilidade, criatividade e originalidade, determinantes para assegurar a 

continuidade da prestação de cuidados, simultaneamente à asserção de um olhar acurado e 

abrangente, perante tais circunstâncias, é o aglutinar de todas as competências basilares à 

intervenção do EER. Concomitantemente, falar dos sentimentos experienciados é uma 

extrapolação do significado lato da palavra, considerando a ambiguidade dos sentimentos 

vivenciados, perante a sinuosidade do percurso percorrido.   

Se por um lado, emergiram sentimentos de ansiedade, frustração, impotência e desânimo, 

pelas intercorrências no estágio onde desenvolvi o meu projeto de intervenção e a sua 

suspensão inesperada, repercutindo-se nas áreas referidas anteriormente, limitando as minhas 

expectativas na implementação do meu projeto. Por outro lado, a possibilidade de integrar 

outras equipas, de UCC e em contexto hospitalar, com uma dinâmica diferente, numa área 

geográfica diferente, uma população com diferentes valores, costumes e crenças, adiu mais 

competências e congruência ao meu desenvolvimento profissional e pessoal. 
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Em síntese todas as experiências, sejam elas mais ou menos complexas e/ou desafiantes 

são úteis e vitais no desenvolvimento, no cimentar e na construção das competências do EER, 

utilizar e reter todos os inputs transmitidos pela informação disponível nestes percursos, é 

fundamental para um background mais sustentado e inclusivo, para a melhoria da qualidade na 

prestação de cuidados de excelência, futuramente. 
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CONCLUSÃO 

A prática da Enfermagem de excelência tem na égide a legis artis e a visão holística da pes-

soa, enquanto foco no processo do Cuidar, valorizando todas as dimensões que a integram.  

Com o avanço tecnológico e científico verificado ao nível mundial, alicerçado ao aumento 

exponencial do índice de envelhecimento e do aumento da longevidade, impõe um constante 

upgrade de conhecimentos elencados na evidência científica, de forma a responder às necessi-

dades das populações, que frequentemente estão sujeitas a mudanças repentinas na sua con-

dição de saúde/doença. Deste modo, a atualização e a formação especializada em Enfermagem, 

permite a aquisição de competências e conhecimentos específicos que são fulcrais no desenvol-

vimento de respostas mais efetivas, adequadas e singulares aos problemas/limitações/ necessi-

dades da pessoa em se adaptar e gerir a mudança na sua condição.  

A minha decisão em ingressar neste percurso desafiante, intrincado e enriquecedor, o curso 

de Mestrado e Especialidade em Enfermagem de Reabilitação, compreende vários motivos: a 

minha constante “sede” de novos saberes, o interesse na área em questão e finalmente pelo 

desafio de novas experiências, porque a vida é um universo de experiências vividas e por viver, 

melhores ou piores, porém tudo são conquistas na construção na nossa individualidade. Neste 

percurso, conheci novos contextos, crenças e costumes que foram determinantes na aquisição 

e aprofundar de competências, associado às restrições do contexto de pandemia por COVID-19, 

que apelaram à adaptação e criatividade na realização dos planos de reabilitação, visando a pro-

moção da independência, autonomia e funcionalidade da pessoa, respeitando em todos os mo-

mentos a sua singularidade, nos vários contextos de estágio, permitindo o desenvolvimento de 

competências de EEER.  

Intervir em contexto comunitário impõe um olhar acurado e atento aos múltiplos fatores e 

dimensões que envolvem a pessoa/família, o isolamento geográfico, as barreiras arquitetónicas 

intra e exteriores às habitações, a desadequação destas às limitações da pessoa idosa, o estigma 

que ainda se verifica na incapacidade da pessoa idosa, não se revelaram uma novidade, tendo 

em conta o crescente número de pessoas idosas com limitação da mobilidade por estes fatores. 

Neste âmbito, desenvolver projetos que evidenciem não só as capacidades do potencial 

funcional da pessoa idosa como da enfermagem de reabilitação, são manifestamente determi-

nantes na qualidade de vida das pessoas e nos ganhos em saúde. A implementação do presente 
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projeto foi desafiante e motivante, verificando-se nos resultados obtidos, embora pouco signi-

ficativos, ganhos globais na funcionalidade, o que se traduz pela melhoria da independência e 

da autonomia da pessoa idosa em realizar as suas AVD e consequentemente, na melhoria da 

sua qualidade de vida, contribuindo para desenvolvimento e cimentar das competências de 

EEER. Importa referir, que no estágio final no serviço de internamento, as competências desen-

volvidas em contexto comunitário, revelaram-se significativas na prática de cuidados de enfer-

magem de reabilitação, nomeadamente na preparação da alta e no regresso a casa.  

A análise realizada sobre as competências adquiridas e desenvolvidas, permitiu o retro-

cesso ao início do primeiro estágio e efetuar toda uma retrospetiva sobre todo o percurso per-

corrido, as competências desenvolvidas, aprofundadas e adquiridas no decorrer da prática clí-

nica, norteando para uma atuação mais adequada, adaptada e individualizada à pessoa/família. 

Tendo em consideração, as adversidades decorrentes do contexto de pandemia que culmi-

naram na suspensão do estágio, o que de certo modo condicionou a implementação do projeto 

na sua totalidade, os resultados obtidos não são significativos, devido ao número de participan-

tes na amostra, o que não traduz a quantidade de pessoas idosas com marcha comprometida. 

Sugere-se que outros estudos se desenvolvam em contexto comunitário, com amostras mais 

representativas, corroborando os dados obtidos e evidenciando a efetividade dos cuidados e 

das intervenções do EEER na capacitação da funcionalidade e indubitavelmente na qualidade de 

vida das pessoas idosas. 
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Questionário para a Colheita de Dados sociodemográficos 

Caso nº……… 

Idade   

Sexo Feminino…….                                         Masculino…… 

Estado Civil  

Habilitações Literárias  

Cuidador/ Apoios  

Comorbilidades  
 

 

Residência  Meio Rural……                                Meio Urbano…… 

Tipo de Habitação Apartamento……        Casa Térrea……      Moradia…… 

 

Barreiras Arquitetónicas: 

Interiores/Exteriores 

Interiores:  

 

 

Exteriores: 

 

 

Uso de dispositivo auxiliar de 

marcha 

Não…. 

Sim: Andarilho……  Tipo   Fixo….  Rodas…. Articulado….  

Canadianas……     Bengala……      Cadeira de Rodas…… 

Limitações na marcha  

Expetativas da pessoa  

Fonte: a própria. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO, PARA PARTICIPAR EM INVESTIGAÇÃO  

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Em caso de dúvidas, quanto à clareza do 

conteúdo, não hesite em pedir mais informações de esclarecimento. 

 

Título do Estudo: A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação do Idoso com Marcha Compro-

metida Residente na Comunidade 

 

Enquadramento: Mestrado em Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e de Saúde 

com especialização em Enfermagem de Reabilitação – Escola Superior de Saúde do Instituto Po-

litécnico de Beja, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 

Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Portalegre e Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Se-

túbal. Orientador: Professor Doutor Luís Sousa.  

Explicação do Estudo: O objetivo do estudo é avaliar a efetividade das intervenções do Enfer-

meiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação do idoso residente na comu-

nidade com marcha comprometida. Considera a avaliação da marcha comprometida no idoso 

residente na comunidade antes e após as intervenções de enfermagem de reabilitação para a 

capacitação do mesmo.  

Confidencialidade e anonimato: Os dados adquiridos neste estudo serão absolutamente 

confidenciais e utilizados exclusivamente para o mesmo, não se identificando nenhum dos 

participantes, garantindo assim o anonimato dos mesmos. Caso o participante deseje 

abandonar o estudo durante o período de investigação, não enfrentará nenhum prejuízo nem 

qualquer consequência, nos seus direitos assistenciais.                                  

 

Desde já, agradeço, a sua disponibilidade para a participação neste estudo, contribuindo para o 

desenvolvimento da área científica.  

Investigador: Carla Cristina Santos Basílio  
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Assinatura                                                                                                            Data  

______________________________                                                     _____/____/____  

Declaro ter lido e compreendido este documento, assim como, as informações verbais que me 

foram transmitidas pela pessoa acima (assinar), assim como a oportunidade de colocar todas as 

dúvidas e questões relacionadas com este estudo. Garantiram-me a possibilidade de, em 

qualquer momento, abandonar a participação neste estudo e permito a utilização dos dados 

voluntariamente concedo, confiando de que serão apenas usados para esta investigação e com 

as garantias da confidencialidade e de anonimato que me são facultadas pelo investigador.  

Assinatura                                                                                                            Data  

______________________________                                                     _____/____/____  

 

Se não for o próprio a assinar (por incapacidade)  

Grau de relação com o participante: _________________________________  

 

Assinatura                                                                                                            Data  

______________________________                                                     _____/____/____  

 

 

 

 

(Este documento é composto de 2 páginas e realizado em duplicado, sendo um exemplar para o 
investigador e o outro exemplar para a pessoa que consente ou seu representante) 
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Caso 1 

Participante do sexo masculino, com 86 anos de idade, reside com a esposa 2 anos mais 

nova, sendo esta a sua principal cuidadora, beneficiando de apoio domiciliário no autocuidado 

higiene duas vezes por semana e esporadicamente recebe o apoio do filho/nora, embora vivam 

relativamente perto, as suas atividades profissionais e estado de saúde atual, incompatibilizam 

uma frequência mais regular no apoio aos pais.  

Tem como antecedentes pessoais Doença Renal Crónica, Anemia, HTA, Angioplastia, 

Hipertrofia Benigna da Próstata, Tabagismo e Hipoacusia compensada com prótese.  

É independente na maioria das AVD, necessitando de ajuda parcial na higiene e na 

deambulação (deambula sem recurso a auxiliar de marcha), no que respeita, ao contorno de 

obstáculos, andar em aclives/ declives e subir/descer degraus. Reside em meio rural, no 1º andar 

de uma moradia, em que o acesso inclui uma escada exterior, com corrimão unilateral.  

Foi referenciado para a Enfermagem de Reabilitação (ER) para melhoria da função motora, 

nomeadamente, na deambulação.  

A avaliação inicial realizou-se na primeira visita, informou-se e esclareceu-se os objetivos 

da intervenção da ER, assim como as expetativas/objetivos do participante relativamente ao 

plano de reabilitação.  

O plano de reabilitação foi elaborado de acordo a avaliação funcional da pessoa e das 

condições no interior da habitação. Sugeriram-se e negociaram-se, algumas alterações na 

disposição de alguns móveis, objetos decorativos e retirada de tapetes, explicando 

cuidadosamente o porquê da reorganização, nas áreas de deambulação.  

Realizaram-se ensinos de exercícios, para a pessoa realizar autonomamente e em 

segurança, duas a três vezes por dia, incentivando e reforçando a importância da sua execução. 

O participante demonstrou-se muito motivado e participativo na implementação do plano de 

reabilitação, pois o seu principal objetivo era “andar bem”, para conseguir ir ao exterior da casa, 

à horta, ou seja, conseguir descer/subir as escadas que lhe limitavam o acesso ao exterior. 

Realizaram-se as intervenções de acordo com os dias previstos para a ER, numa média de 

três vezes por semana. Sendo que, o período entre a 6ª visita e 12ª visita, a frequência da ER 

oscilou entre uma e duas vezes por semana, decorrente da escassez de recursos humanos. 

Os resultados das avaliações realizadas apresentam-se no Quadro 10. 
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Quadro 10- Registo das avaliações realizadas no Caso 1. 
 

                                                     
Instrumentos de avaliação 

Avaliações 
1ª visita 

03/03/2021 
6 ª visita 

22/03/2021 
12 º visita 

21/04/2021 

Medida de Independência Funcional (MIF)  107 111 113 

Índice de Barthel -ABVD 65 70 80 

Escala de Lawton & Brody (sexo masculino) 4 4 4 

Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens 22 18 15 

Functional Ambulation Categorie (FAC)  3 4 4 

Teste TUG- equilíbrio corporal 30, 42´´ 25,66´´ 19,96´´ 

 

Na análise dos resultados, os mais significativos, relacionam-se, na evolução dos 

parâmetros da locomoção, na mobilidade, no subir/ descer escadas e no vestir (especificamente, 

a parte inferior do corpo), assim como, na diminuição do medo de cair. Esta progressão positiva 

refletiu-se nos tempos obtidos através da aplicação do TUG.   

O fato do participante ter demonstrado motivação e empenho na realização dos exercícios 

propostos autonomamente e paralelamente, incentivado pela esposa que participava no plano 

de exercícios, revelou-se uma mais-valia, considerando a frequência das visitas da ER. Em cada 

visita, a pessoa demonstrava os exercícios que realizava autonomamente, verificando-se a real 

evolução de sessão para sessão, ao nível de coordenação no ciclo de marcha, no aumento da 

flexão dos joelhos e velocidade da marcha, e, na diminuição do tempo de rotação, do eixo 

corporal quando da mudança de direção, demonstrando uma marcha mais eficaz e segura no 

contorno de obstáculos, no percurso sala/hall/cozinha contornando as mesas existentes. 

 É de realçar, que as alterações sugeridas nas áreas de deambulação, revelaram-se 

potenciadoras da diminuição do medo de cair, simultaneamente com o aumento da confiança 

sentida através dos progressos realizados. No que respeita ao subir/descer escadas, o treino foi 

progressivo, iniciando-se com três degraus e gradualmente aumentando, até se alcançar a 

totalidade dos degraus da escada exterior (8 degraus), com recurso ao apoio do corrimão 

existente. Relativamente, às limitações, estas prendem-se com a mobilidade na banheira ou 

duche e banho, considerando que a existência de banheira e a inexistência de barras de apoio 
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em toda a casa de banho, faz com que necessite de ajuda de terceiros, daí o apoio domiciliário 

duas vezes por semana.  
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APÊNDICE IV- Descrição do Caso 2 
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Caso 2 

Participante do sexo feminino, com 86 anos de idade, reside com o cônjuge da mesma 

idade, conta com o apoio da filha que reside perto.  

É moderadamente dependente nas AVD, requerendo auxílio de terceiros na higiene, na 

confeção dos alimentos e nas tarefas domésticas, nomeadamente na limpeza da casa, 

tratamento da roupa e aquisição de bens alimentares e outros. Deambula com recurso a 

andarilho e cadeira de rodas. Reside em meio rural, numa moradia térrea, a área exterior é 

potenciadora de uma marcha segura, com somente um degrau (acesso casa /quintal) e o 

restante é superfície plana.   

Como antecedentes pessoais de saúde, possui DM II compensada, HTA, doença vascular, 

obesidade, fratura do fémur à direita, por queda, há 3 anos, osteoartrose bilateral nos joelhos e 

hipoacusia ligeira. 

Foi solicitada a intervenção da ER para melhoria da função motora, nomeadamente, na 

deambulação com o andarilho. Na primeira visita procedeu-se à avaliação inicial, informando-

se e esclarecendo-se os objetivos da intervenção da ER, à pessoa/cônjuge/ filha, assim como, as 

expetativas e objetivos da própria relativamente ao mesmo. No que diz respeito ao interior da 

habitação, os fatores que se identificaram como limitantes da marcha não eram passíveis de 

serem alterados, tendo em conta que eram estruturais.  

Os ensinos realizados, à pessoa/ filha, focaram-se essencialmente em exercícios de 

equilíbrio, ativos autónomos de flexão/ extensão e treino unipodal com recurso a apoio nos pés 

da cama, e no leito exercícios ativos e isométricos de flexão extensão da coxofemoral/ joelhos e 

tibiotársica, incentivando e reforçando a importância da execução dos mesmos duas a três vezes 

dia, considerando a sintomatologia álgica, referida pela própria, ao nível dos membros 

inferiores, particularmente joelhos. À avaliação verificaram-se crepitações bilaterais dos joelhos 

e extensão diminuída. Realizou-se treino de marcha com andarilho, verificando- se que possuía 

o conhecimento da técnica de deambulação com o mesmo, porém o receio de cair limitava a 

sua confiança em deambular com recurso a este. 

Foram realizadas as intervenções em consonância com a disponibilidade de intervenção da 

ER, numa média de uma a duas vezes por semana, considerando a escassez de recursos 

humanos que comprometiam a frequência regular da ER.  A motivação da pessoa/ filha em 

cumprirem o plano de reabilitação, demonstrado através das visitas seguintes e os progressos 

verificados, foram demonstrativos do empenho e dedicação na execução dos exercícios 
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propostos. É de salientar, que a 12ª visita não se concretizou, pela redução dos dias 

disponibilizados para a ER, devido à escassez de recursos humanos. 

As intervenções realizaram-se segundo a priorização das necessidades identificadas e as 

avaliações após aplicação dos instrumentos preconizados, nos dois tempos possíveis, 

encontram-se registadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11- Registo das avaliações realizadas no Caso 2. 
 

                                                     

Instrumentos de avaliação 

Avaliações 

1ª visita 
17/03/2021 

6 ª visita 
09/04/2021 

12 º visita 
 

Medida de Independência Funcional (MIF) 102 104 --- 

Índice de Barthel -ABVD 55 60 --- 

Escala de Lawton & Brody (sexo feminino)  4 5 --- 

Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens 24 19 --- 

Functional Ambulation Categorie (FAC) 3 4 --- 

Teste TUG 30,98´´ 23,66´´ --- 

 
Perante a análise dos resultados obtidos, ressalta a evolução significativa nos scores da FES 

e do TUG. Corelacionando-se a frequência de utilização do andarilho como auxiliar de marcha, 

a confiança adquirida na deambulação e o treino de marcha no exterior da casa que se revelou 

um fator motivacional na deambulação com o mesmo.  

Verificaram-se melhorias, embora, menos significativas, no Índice de Barthel e na MIF. Estas 

associaram-se essencialmente, com a locomoção e a deambulação com andarilho 

autonomamente, nos percursos, p. ex. a sala/quarto/ cozinha/exterior, tendo em conta, que as 

infraestruturas não permitiam o acesso com cadeira de rodas a determinadas divisões, com 

auxiliares de marcha.  
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Caso 3 

Participante do sexo feminino, 78 anos de idade, vive com o esposo dois anos mais velho, 

beneficia de apoio domiciliário no autocuidado higiene e apoio de um dos filhos/ nora 

esporadicamente, pois não vivem perto, os restantes encontram-se fora do país. É independente 

na maioria das AVD, necessitando de ajuda parcial no banho. Deambula com andarilho com 

marcha eficaz e segura, demonstra conhecimentos quanto à técnica de deambulação com o 

mesmo. 

Reside, no rés- do- chão de um apartamento, em meio urbano, em que o acesso ao exterior 

implica um lance com seis degraus e posteriormente o acesso à via pública dois degraus.  

Possui como antecedentes pessoais, DM II compensada, HTA, Insuficiência cardíaca, queda 

à cerca de um mês no domicílio (à data do início da intervenção) e osteoporose. 

Referenciada para a ER para melhoria da função motora e equilíbrio dinâmico, 

nomeadamente na marcha com andarilho. A avaliação inicial realizou-se na primeira visita, 

verificando-se défice de conhecimentos relativos à técnica de deambulação com o andarilho, no 

avanço dos membros/ auxiliar de marcha, apresentava descoordenação no ciclo de marcha, 

passo e passada e diminuição bilateral da flexão do joelho, noutra dimensão, a pessoa 

demonstrou bastante receio em cair, novamente. Importa referir, que apresentava força grau 5 

tanto em ambos os membros superiores como ambos os membros inferiores (segundo a escala 

de força de Lower- SClínico).  Quanto à habitação comportava diversos fatores modificáveis e 

não modificáveis. 

Após o devido esclarecimento e informação à cerca da intervenção da ER e das 

expetativas/objetivos da pessoa, negociou-se e respeitou-se as decisões da pessoa, em relação 

às sugestões de reorganização dos espaços mais frequentados. Identificaram-se vários fatores 

modificáveis no interior da habitação, seriamente potenciadores do risco de queda. Por outro 

lado, existiam fatores não modificáveis que condicionavam a marcha com auxiliar. 

 O plano de reabilitação integrou: exercícios de treino de equilíbrio, apoio unipodal com 

apoio, pé ante pé em linha reta (utilizou os ladrilhos do pavimento como referência) e levantar/ 

sentar inicialmente três vezes alterando-se para 5 vezes (6ª visita); exercícios isométricos dos 

abdominais, glúteos e quadricípites; exercícios isotónicos para fortalecimento muscular.  

Na vertente da intervenção na habitação, nos fatores modificáveis, as sugestões prioritárias 

contemplavam a retirada de extensões elétricas, tapetes e objetos, no percurso mais utilizado 

na deambulação, nomeadamente, no acesso ao quarto/cozinha/sala/porta de entrada. É 
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pertinente referir, que a queda referida anteriormente, deveu-se a uma ida noturna à casa de 

banho, informou-se dos recursos/ equipamentos existentes atualmente, que permitem a sua 

colocação no quarto.   

Os registos das avaliações, após a aplicação dos instrumentos definidos, nos três tempos, 

apresentam-se no Quadro 12. 

 

Quadro 12- Registo das avaliações realizadas no Caso 3. 

 

                                                     
Instrumentos de avaliação 

Avaliações 
1ª visita 

10/03/2021 
6 ª visita 

26/03/2021 
12 º visita 

23/04/2021 

Medida de Independência Funcional (MIF)  103 113 117 

Índice de Barthel  65 65 85 

Escala de Lawton & Brody (sexo feminino) 8 8 8 

Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens 26 22 18 

Functional Ambulation Categorie (FAC)  3 4 4 

Teste TUG- equilíbrio corporal *24,23´´ 31,08 ´´ 19,14´´ 

* Marcha com andarilho    
 

Analisando os dados obtidos, destacam-se a evolução significativa dos scores em todos os 

instrumentos de avaliação, com exceção da FAC, relacionando-se com a necessidade de 

supervisão e esporadicamente da ajuda de terceiros, no subir/descer escadas. 

 Analisando mais aprofundadamente os scores obtidos em cada instrumento de avaliação. 

É relevante referir, que a avaliação na 6ª visita, foi realizada sem auxiliar de marcha, 

considerando as competências adquiridas no primeiro período, que demonstraram que o 

recurso ao auxiliar de  marcha se associava particularmente ao medo de cair e simultaneamente, 

verificou-se que a pessoa desenvolveu, mais facilmente, habilidades no treino de andar sem 

auxiliar de marcha do que com este, cumulativamente com as infraestruturas interiores da 

habitação que eram bastante condicionantes neste aspeto. Verificou-se um aumento na flexão 

dos joelhos, maior estabilidade e coordenação no passo, passada e na marcha. 

Os scores obtidos na MIF espelham a evolução no autocuidado, mobilidade e locomoção. 

Quanto ao Índice de Barthel associam-se com as transferências, mobilidade e subir/descer 

escadas. O medo de cair, FES, foi um dos scores com uma evolução determinante, corelacionado 
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com todos os outros progressos, acompanhando paralelamente o aumento das competências 

na marcha e refletido nos tempos obtidos após aplicação do TUG. 
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Caso 4 

Participante do sexo feminino, 90 anos de idade, reside com o cônjuge com a mesma idade, 

usufrui do apoio dos dois filhos que residem perto e de apoio domiciliário nos cuidados de: 

higiene, roupa, limpeza da habitação e alimentação.  

Anteriormente, à degradação do seu estado de saúde, era independente nas AVD, 

recorrendo esporadicamente a uma bengala como auxiliar de marcha.  

Atualmente, dependente em várias AVD, por agravamento do seu estado de saúde global. 

Realiza levante para a cadeira de rodas com ajuda parcial, continente na eliminação, 

necessitando de ajuda de terceiros, para se deslocar à casa de banho.  

Apresenta: três Úlceras por Pressão (UP): categoria I- região central da sacro; categoria II- 

calcâneo direito e do agravamento de uma úlcera arterial no maléolo externo direito, é de 

realçar o uso de ortóteses de alívio de pressão, assim como de colchão de pressão alterna, tendo 

cuidados de enfermagem três vezes por semana; anorexia, astenia, sintomatologia gástrica 

(náuseas e vómitos) e períodos frequentes de sonolência diurnos.  

Reside em meio rural, numa habitação térrea, rodeada por uma área ampla e plana, com 

uma rampa de acesso ao campo.  

Como antecedentes pessoais HTA, Síndrome Depressivo (dezembro de 2020), anemia 

(dezembro de 2020), osteoporose; Insuficiência Cardíaca, fibrilhação auricular, Hipoacúsia 

(compensada com prótese). 

Referenciada para a ER para melhoria da funcionalidade global. À avaliação inicial a pessoa 

encontrava-se no leito, referindo sintomatologia álgica generalizada, atribuindo o colchão como 

causa. Apresentava: diminuição bilateral da força (escala de Lower) nos membros superiores 

grau 3 e bilateral nos membros inferiores grau 4; sem equilíbrio dinâmico sentada; 

autoposiciona-se no leito sem dificuldade; executa o exercício de ponte duas séries de cinco 

repetições sem dificuldade, assim como a flexão/ extensão da coxofemoral e joelho. 

Informou-se e esclareceu-se, devidamente, os objetivos da intervenção da ER com a 

pessoa/cônjuge/filhos, assim como, as expectativas e objetivos da pessoa face à implementação 

do plano de reabilitação. Quanto à avaliação da habitação no seu interior compreende fatores 

infraestruturais não modificáveis, que não permitem a deambulação com auxiliares de marcha 

e modificáveis que se negociaram com a pessoa/família, na medida dos possíveis respeitando 

as decisões dos mesmos. 
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Realizaram- se os ensinos prioritários face à situação, nomeadamente exercícios 

(executados no leito ou na beira deste) de equilíbrio, fortalecimento muscular e a realização 

diária do levante, assim como, da importância da alimentação e hidratação adequada. Por outro 

lado, reforçou-se o potencial funcional da pessoa e a necessidade de estimulação e incentivo na 

execução do plano de reabilitação perante a família. 

No decorrer do plano de reabilitação, os objetivos superaram as expetativas, a motivação 

e empenho demonstrados na execução do plano de exercícios e no treino de marcha no exterior 

da casa, assim como as estratégias desenvolvidas para contornar as suas limitações, são 

coerentes com os registos das avaliações no Quadro 13, após aplicação das escalas 

preconizadas. 

 
Quadro 13- Registo das avaliações realizadas no Caso 4. 

 

                                                     
Instrumentos de avaliação 

Avaliações 
1ª visita 

03/03/2021 
6 ª visita 

31/03/2021 
12 º visita 

23/04/2021 
Medida de Independência Funcional (MIF)  

102 114 --- 
Índice de Barthel  

45 70 --- 
Escala de Lawton & Brody (sexo feminino) 

4 6 --- 
Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens 

26 16 --- 
Functional Ambulation Categorie (FAC)  

3 4 4* 
Teste TUG- equilíbrio corporal 

40´´ 31´´ 28´´* 
* 9ª sessão  

 

Analisando os registos que constam no Quadro 13, é evidenciada a evolução exponencial 

nomeadamente no Índice de Barthel, na FES, FAC e no TUG. As mais evidentes evoluções 

relacionam-se com a deambulação e a mobilidade, paralelamente a consciencialização dos 

progressos, demonstraram-se determinantes no receio de queda, potenciando a marcha 

autónoma em superfície plana, aclives/ declives com recurso a canadianas. Desta forma, 

importa clarificar, que relativamente ao TUG e à FAC, a primeira avaliação foi realizada com 

supervisão e sem auxiliar de marcha, pelo que a 9ª sessão corresponde na realidade à 6ª sessão 

de avaliação e aplicação das escalas definidas. 

As principais alterações no padrão da marcha consistiram no aumento: da estabilidade do 

passo e passada, da velocidade, flexão e elevação dos joelhos e do tempo de mudança de 
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direção. Consistente, com a evolução positiva na marcha encontra-se a adequação do calçado, 

antiderrapante, confortável e fechado atrás.  

É de realçar, que os estímulos externos envolventes, na realização do treino de marcha no 

exterior da habitação, se revelaram uma mais-valia, na motivação e empenho da pessoa.       

As competências desenvolvidas no equilíbrio, na força muscular, que embora não se 

encontre explícita, na 6ª visita aumentou para grau 5 nos membros superiores e inferior 

esquerdo, sendo que, no membro inferior direito alcançou força grau 4, considerando a 

presença da úlcera no maléolo.  

Não foi possível efetivar a 12ª visita pela suspensão do estágio.  
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Caso 5 

Participante do sexo feminino, de 86 anos de idade, reside com o esposo, beneficia de apoio 

domiciliário no autocuidado higiene, limpeza da casa e tratamento da roupa. Independente na 

maioria das AVD, necessitando de ajuda de terceiros a entrar e sair do banho. Deambula com 

recurso a cadeira de rodas e a andarilho de rodas, com pegas ergonómicas, adaptadas às 

deformidades osteoarticulares das mãos. 

O local de residência é em meio rural, numa habitação térrea, adaptada às suas limitações. 

A área exterior da habitação contempla um a espaço amplo e plano, que permite a deambulação 

segura com o andarilho, existe somente um degrau de acesso casa/ quintal com cerca de 10 cm 

e uma rampa, com pouca inclinação, de acesso à horta. 

Tem como antecedentes HTA, colecistectomia, cirurgia gástrica, artrite reumatoide e 

poliartropatia inflamatória. Apresenta deformidades exuberantes nas articulações, 

essencialmente das mãos e pés, que limitam a realização das AVD. 

A referenciação para ER teve como objetivo manter a funcionalidade global. Na avaliação 

inicial, apresentava-se desmotivada face à deterioração da sua condição, referindo querer andar 

autonomamente com o andarilho, com fazia há um mês atrás. Esclareceu-se e informou-se dos 

objetivos da ER, detalhadamente, negociando os objetivos e expetativas, salvaguardando que 

era um processo gradual. 

O plano de reabilitação sustentou-se nas particularidades da sua condição, contemplando 

a presença das alterações osteoarticulares, que não permitiam a amplitude desejável nos 

exercícios musculo-articulares de flexão/ extensão. Apresentava equilíbrio dinâmico em pé, 

força de grau 5, bilateral nos membros superiores e inferiores, marcha autónoma com recurso 

à cadeira de rodas e demonstrou conhecimentos sobre a técnica de deambulação com o 

andarilho de rodas, exemplificando com recurso ao mesmo. A marcha embora lenta, 

demonstrou-se coordenada, com elevação e flexão dos joelhos, dentro das suas limitações, 

passo e passadas seguras, na mudança de direção apresentou algumas dificuldades, na 

utilização do auxiliar.  

Exemplificou também, alguns exercícios que realizava diariamente, que aprendeu quando 

esteve numa unidade de média duração e reabilitação, que se apresentaram consistentes com 

as suas necessidades, pelo que se incentivou a continuação da execução dos mesmos. É 

relevante, mencionar que a pessoa possuía calçado perfeitamente adaptado às deformidades 

presentes nos pés e estava consciente das suas limitações na deambulação, também como 
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referido anteriormente, o interior da habitação encontrava-se devidamente organizado, 

nomeadamente, o mobiliário e objetos decorativos inexistentes nos percursos de deambulação, 

a casa de banho encontrava-se devidamente adaptada com barras de apoio e pavimento 

antiderrapante.  

  

Quadro 14- Registo das avaliações realizadas no Caso 5. 

 

                                                     

Instrumentos de avaliação 

Avaliações 

1ª visita 
17/03/2021 

6 ª visita 
09/04/2021 

12 º visita 
30/04/2021 

Medida de Independência Funcional (MIF) 107 108 108 

Índice de Barthel -ABVD 70 75 80 

Escala de Lawton & Brody (sexo feminino)  7 7 7 

Falls Efficacy Scale (FES) -I Portugal 7 itens 24 22 21 

Functional Ambulation Categorie (FAC) 3 3 4 

Teste TUG 60,11´´ 46,39´´ 30,06´´ 

 
Pela análise do Quadro 14 de registo das avaliações pode-se inferir que os scores mais 

evidentes, relacionam-se com o Índice de Barthel, FES, FAC e TUG. Nomeadamente, nos 

parâmetros que se associam à locomoção, mobilidade e medo de cair. Coerente com estes 

resultados, encontra-se a evolução do TUG, refletindo-se no tempo de execução do teste, a 

colaboração do cônjuge era fundamental na supervisão na deambulação com o andarilho no 

interior e exterior da habitação, treinando o contorno de obstáculos e subir/descer o degrau e 

rampa. 

Importa referir, na execução dos exercícios de fortalecimento muscular, a pessoa realizava 

cinco exercícios ativos musculo-articulares de 3 séries de 12 repetições cada, demonstrando o 

empenho e a motivação na melhoria da sua condição.   

É de realçar, que como estratégia motivacional e negociada com a pessoa, embora se 

reforçasse em todos os contatos, que a pessoa ainda não possuía competências para a sua 

execução autónoma e não era de todo o auxiliar compatível e adequado às suas necessidades, 

era permitido que a mesma deambulasse com bengala sob supervisão. 
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APÊNDICE VIII- Sessão de Formação “Prevenção De Lesões Músculo-Esque-
léticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT)” 
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Plano de Sessão- “Prevenção de LMERT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão de Formação “Prevenção de LMERT” 
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Folheto- “Prevenção de LMERT” 
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APÊNDICE IX- Sessão de Formação para Enfermeiros “A Importância Da Es-
timulação Cognitiva na Pessoa Idosa” 
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Plano de Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão de Formação- “A Importância da Estimulação Cognitiva na Pessoa Idosa” 
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 Folheto- “A Estimulação Cognitiva na pessoa Idosa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jan-22 | Página 166 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE X- Exercícios de Estimulação de Cálculo e Atenção 
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APÊNDICE XI- Guia Pré e Pós-Operatório  
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Guia Pré e Pós Operatório na Artroplastia Total do Joelho 
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APÊNDICE XII – Resumo do Artigo “Rehabilitation nursing in the 
empowerment of community-dwelling elderly people with impaired gait: 
Case Study” 
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ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO IDOSO COM MARCHA COM-

PROMETIDA RESIDENTE NA COMUNIDADE: ESTUDO DE CASO 
 

REHABILITATION NURSING IN THE EMPOWERMENT OF COMMUNITY-DWELLING 

ELDERLY PEOPLE WITH IMPAIRED GAIT: CASE STUDY 

 

ENFERMERÍA DE REHABILITACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL ANCIANO CON MARCHA 

COMPROMETIDA RESIDENTE EN LA COMUNIDAD: ESTUDIO DE CASO 

 

Carla Basílio; Elisabete Saiote; Luís Mota Sousa  

 

RESUMO  

Objetivo: Apresentar um plano de cuidados de enfermagem de reabilitação, visando a Capaci-
tação do Idoso com Marcha Comprometida residente na Comunidade e ganhos obtidos após 
implementação do mesmo.  

Métodos: Estudo de abordagem qualitativa e quantitativa do tipo estudo de caso, referente a 
uma idosa do sexo feminino de 90 anos, acamada, inscrita numa Unidade de Cuidados da Co-
munidade no Alentejo. A colheita de dados foi norteada na dimensão da Teoria do Défice do 
Autocuidado de Dorothea Orem, em associação com a Medida da Independência Funcional e a 
Teoria das transições de Afaf Ibrahim Meleis. Recorreu-se à taxonomia NANDA-I, NIC e NOC na 
elaboração do plano de cuidados. 

Resultados: Na avaliação dos resultados identificaram-se 9 diagnósticos de enfermagem, evi-
denciando-se como prioritário: Deambulação prejudicada (00088); intervenções que promovam 
o exercício físico e a terapia com exercício; resultados: Participação em programa de exercício 
físico (1633) e Marcha (00222). A aplicação das escalas definidas para avaliação das Atividades 
de vida diária, básicas e instrumentais e marcha, demonstrou a efetividade do plano de cuida-
dos de Enfermagem de Reabilitação individualizado na capacitação do idoso, traduzindo as 
melhorias significativas nas atividades de vida e sobretudo na marcha, onde se verificaram os 
maiores progressos.  

Conclusão: Este estudo de caso vem corroborar a importância da Enfermagem de Reabilitação 
na capacitação do idoso com marcha comprometida residente na comunidade, na melhoria da 
autonomia, independência e consequentemente na qualidade de vida. 

Descritores:  Idoso; Enfermagem de Reabilitação; Marcha Comprometida; Comunidade 
 

ABSTRACT 

Objective: To present a rehabilitation nursing care plan aimed at Empowering the Elderly Com-
munity-dwelling Patient with Compromised Gait and the gains obtained after its implementa-
tion.  

Methods: Qualitative and quantitative case study based on a 90-year-old female bedridden 
elderly patient enrolled in a Community Care Unit in Alentejo. Data were collected based on 
Dorothea Orem's Self-Care Deficit Theory, in association with the Functional Independence 
Measure and Afaf Ibrahim Meleis's Theory of Transitions. NANDA-I, NIC and NOC taxonomy were 
used in the development of the care plan. 
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Results: On the evaluation of the results, 9 nursing diagnoses were identified, highlighting as a 
priority: impaired ambulation (00088); interventions promoting physical exercise and exercise 
therapy; results: participation in a physical exercise programme (1633) and Gait (00222). The 
application of the scales defined for assessing the Basic and Instrumental Activities of Daily 
Living and Gait, showed the effectiveness of an individualised Nursing Rehabilitation care plan 
in order to empower the elderly, translating the significant improvements in the activities of 
daily living and, above all, in gait, where the greatest progress was observed. 

Conclusion: This case study corroborates the importance of Rehabilitation Nursing in empow-
ering community-dwelling elderly people with impaired gait to improve their autonomy, inde-
pendence and, consequently, their quality of life. 

Descriptors: Aged; Rehabilitation Nursing; Compromised Gait; Community 

 

RESUMEN  

Objetivo: Presentar un plan de cuidados de enfermería de rehabilitación dirigido a la poten-
ciación del paciente anciano comunitario con compromiso de la marcha y los logros obtenidos 
tras su aplicación.  

Métodos: Se trata de un estudio de caso cualitativo y cuantitativo sobre una anciana de 90 años 
encamada en una Unidad de Cuidados Comunitarios del Alentejo. Los datos se recogieron ba-
sándose en la Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, en asociación con la Medida 
de Independencia Funcional y la Teoría de las Transiciones de Afaf Ibrahim Meleis. En la elabo-
ración del plan de cuidados se utilizó la taxonomía NANDA-I, NIC y NOC. 

Resultados: En la evaluación de los resultados se identificaron 9 diagnósticos de enfermedad, 
evidenciando como prioritarios: la desambulación perjudicada (00088); las intervenciones que 
promueven el ejercicio físico y la terapia con ejercicio; los resultados: la participación en el 
programa de ejercicio físico (1633) y la marcha (00222). La aplicación de las escalas definidas 
para la valoración de las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria y de la Marcha, 
demostró la eficacia del plan de cuidados de Enfermería Rehabilitadora individualizado en la 
potenciación del anciano, traduciendo las mejoras significativas en las actividades de la vida 
diaria y, sobre todo, en la marcha, donde se observaron los mayores progresos.  

Conclusión: Este estudio de caso corrobora la importancia de la Enfermería de Rehabilitación 
a la hora de capacitar a las personas mayores residentes en la comunidad con problemas de 
marcha para mejorar su autonomía, independencia y, en consecuencia, su calidad de vida. 

Descriptores: Envejecimiento; Enfermería de rehabilitación; Marcha comprometida; Comuni-
dad 
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APÊNDICE XIII – Plano de Cuidados Individualizado 
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“A subtileza do pensamento consiste em descobrir a semelhança 

das coisas diferentes e a diferença das coisas semelhantes.”

Baron de Montesquieu
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0.INTRODUÇÃO 

Os sistemas de saúde mundiais estão num continuum desafio, o envelhecimento da 

população, o aumento da longevidade e o aumento das comorbidades, alocam a 

rentabilização dos recursos existentes e a redução de custos, exigindo uma autêntica 

demanda na prestação de cuidados de saúde às pessoas.  

Os ganhos em saúde são refletidos na evolução da saúde, fundamentados através de 

mudanças resultantes de comportamentos, ressaltando a conduta mais ativa que a pessoa 

desenvolve na sua saúde, refletindo-se no aumento da promoção da sua qualidade de vida e 

do seu bem-estar. Portanto para que tal seja alcançado, é fulcral a capacitação das pessoas, 

através de ferramentas e habilidades para a concretização destas ações. Desta forma é 

pertinente explanar, que os ganhos e qualidade da saúde dependem do empoderamento da 

pessoa na sua saúde. Para que isto seja exequível, impõem-se que estas desempenhem um 

papel mais ativo na resolução dos seus problemas de saúde, permitindo uma maior 

autonomia na capacidade de decisão, adicionalmente a integração em políticas de saúde 

locais e institucionais, dota-as de habilidades que as tornam capazes de realizar ações que 

visem o seu bem-estar e qualidade de vida. 

Neste contexto é imperioso a abordagem das principais causas de morte em Portugal, 

nomeadamente as doenças respiratórias, que têm um impacto muito negativo na qualidade 

de vida das pessoas. Atualmente, verifica-se um incremento das doenças do foro respiratório 

crónicas, agregadas ao aumento da longevidade e aos efeitos do tabagismo, representando a 

terceira causa de morte em Portugal e no mundo, estimando-se que ocupem o primeiro lugar 

até 2030, traduzindo-se num elevado peso no sistema de saúde, quer na mortalidade, quer na 

morbilidade e nomeadamente, nos internamentos hospitalares em que assumem o terceiro 

lugar nas causas mais significativas ao nível de custos (DGS, 2017). 

É neste contexto que a integração de cuidados especializados, nomeadamente, de 

enfermeiros de reabilitação são vitais, tanto para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, 

como na redução de custos para o sistema de saúde, através da capacitação e do 

empoderamento das pessoas, tornando-as mais ativas, dinâmicas e capazes de lidar com as 

suas limitações. 
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Este Planeamento de Cuidados decorre na Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano (ULSLA), nomeadamente, na UCC (Unidade de Cuidados na Comunidade) de 

Santiago do Cacém, sediada em Vila Nova de Santo André. Elaborar um Planeamento de 

Cuidados impõem o conhecimento da pessoa como ser holístico, respeitando e conhecendo 

a sua singularidade e o meio onde esta se insere, sendo desta forma os cuidados de saúde na 

comunidade um vasto mundo de oportunidades, de aplicação de conhecimentos e de 

desenvolvimento de competências muito singulares e particulares, tendo em conta que a 

pessoa se encontra no seu contexto de vida diário. Desta forma, com este Planeamento 

pretendo desenvolver competências   de autoanálise e reflexão, valorizando a aquisição de 

competências científicas, técnicas e humanas, focadas nos cuidados de enfermagem de 

reabilitação e na melhoria da qualidade de vida da pessoa com DPOC (Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica), respeitando e adequando as intervenções às suas singularidades e 

especificidades. 

O presente trabalho está dividido em 7 partes: Introdução; Avaliação Inicial; História 

Clínica; Avaliação de Enfermagem de Reabilitação; Diagnósticos e Planeamento dos 

Cuidados de Enfermagem de Reabilitação; Plano de Intervenção; Conclusão e Bibliografia. 

O Plano de Cuidados foi elaborado segundo a taxonomia da Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem (CIPE).  
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1. AVALIAÇÃO INICIAL 

 
A avaliação inicial integra a base da definição de diagnósticos de enfermagem e 

planeamento das intervenções a desenvolver, bem como na implementação e posterior 

avaliação, pois contém dados pertinentes sobre a pessoa e o meio em que esta se insere, fatos 

essenciais para adequar os cuidados à pessoa como um todo (Pestana, 2017). 

 

Nome: A.F.R.  

Idade 87 anos 

Género Masculino 

Raça: Caucasiana 

Nacionalidade Portuguesa 

Estado Civil Casado 

Agregado Familiar Reside com a esposa e 2 filhos 

Nível de Escolaridade             1ºciclo 

Profissão/Ocupação Reformado da construção civil 

Situação sociofamiliar e 
habitacional: 

Não demonstra dificuldades Económicas. 

A sua residência situa-se num meio rural isolado, 

de difícil acesso, embora as condições 

habitacionais sejam bastante razoáveis (o domicílio 

à observação encontrava-se limpo, arrumado e em 

bom estado de conservação (p. ex.: paredes sem 

sinais de infiltrações ou sujas; pavimento com 

ligeiros sinais de desgaste, nomeadamente, o 

ladrilho do chão da cozinha e do corredor), embora 

o exterior seja dotado de terreno íngreme. Tem dois 

WC´s, um com banheira e outro com poliban (o Sr. 

A. F. R. referiu preferência pela banheira, 

afirmando que não tem qualquer dificuldade no 

acesso). 
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Estado nutricional 

Obesidade. Peso = 98,1kg; Perímetro 

Abdominal= 138 cm; Altura = 1.65 metros; IMC 

(Índice de Massa Corporal) = 36, sem alterações 

do apetite e paladar, faz cerca de 4 refeições 

diárias.  

Comunicação, audição 
e visão 

Sem alterações da comunicação e audição.  

Visão compensada com óculos. 

Eliminação vesical e 
intestinal 

Sem alterações. Padrão intestinal irregular, 

variando entre 3 a 4 dias sem dejeções, ou mais. 

Atividades de vida 
diária 

Independente nas AVD´s, (confirmado através da 

aplicação do Índice de Barthel que preconiza a 

realização de dez atividades de vida básicas como: 

comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar 

banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, 

deambular, transferência da cadeira para a cama, 

subir e descer escadas (Ordem dos Enfermeiros, 

2016), obtendo-se o resultado de 100 pontos). 

Recorre ao auxílio de um “cajado” para deambular 

esporadicamente.  

Hábitos Alimentares 

Desadequados, “não como pão em todas as 

refeições, só carcaças” sic. Nas refeições principais 

come sopa (com batata, massa, vegetais e 

“carcaça”), pouco come do segundo prato, come 

várias peças de fruta ao longo do dia. Ingere 

bebidas gaseificadas como por exemplo Sumol e 

água, que não soube contabilizar a quantidade.  

Hábitos Tabágicos/ 
Etanólicos 

Ex-consumidor (fumou 50 anos); Ex-consumidor 

(abandonou há 18 anos) 

Atividades de lazer 

Dar de comer aos animais (coelhos, galinhas e 

cão); 

Colher cogumelos; “Tratar da horta” sic; 

“Apanhar” erva para os coelhos; Gosta de observar 
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Doenças Diagnosticadas 

 Hipertensão arterial (HTA); 
 DPOC não estratificada; 
 Insuficiência Cardíaca;  
 Obesidade;  
 Dislipidemia; 
 Hipertrofia Benigna da Próstata; 
 Hérnia Umbilical recidivada; 
 FA (Fibrilhação Auricular) paroxística. 

Alergias Desconhece 

Diagnóstico DPOC 

Medicação Habitual  Tansolusina 0.4 mg- 1cp/dia 
 Furosemida 40mg-1cp em jejum; ½ ao 

almoço 
 Amlodipina 5mg- 1 cp ao JT 
 Candesartan 32mg -1cp ao PA 
 Atorvastatina 20mg- 1cp ao JT 
 Alopurinol 300 mg-1/2 cp ao PA 
 Espironolactona 25 mg- 1 cp ao JT 
 Bisoprolol 5mg- 1 cpao PA 
 Bisacodilo 5 mg 1 cp ao deitar 
 Apixabano 5 mg- 1cp de 12/12 h (ClCr 40 

ml/min) 
 Formoterol 12 µg/dose- 2 puff´s PA/ 2 

puff´s JT 
 

 

Quadro de Avaliação do Índice de Barthel 

 

1. Alimentação 

- Independente   X   10  

- Precisa de alguma ajuda      5  

- Dependente      0  

 

2. 
Transferências 

- Independente   X   15  

- Precisa de alguma ajuda      10  

 -Necessita de ajuda de outra pessoa, mas não consegue sentar-se   5   

- Dependente, não tem equilíbrio sentado      0  

3. Toalete 
- Independente a fazer a barba, lavar a cara, lavar os dentes  X 5 
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3. Toalete 
- Independente a fazer a barba, lavar a cara, lavar os dentes  X 5 

- Dependente, necessita de alguma ajuda      0  

4. Utilização do 
WC 

- Independente   X 10  

- Precisa de alguma ajuda     5  

- Dependente      0  

5. Banho 
- Toma banho só (entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) X 5  

- Dependente, necessita de alguma ajuda       0  

 
 

6. Mobilidade 

- Caminha 50 metros, sem ajuda ou supervisão (pode usar ortóteses) 

X  15  

- Caminha menos de 50 metros, com pouca ajuda       10  

- Independente, em cadeira de rodas, pelo menos 50 metros, 

 incluindo esquinas     5   

- Imóvel       0  

7. Subir e descer 
escadas 

- Independente, com ou sem ajudas técnicas   X  10  

- Precisa de ajuda      5  

- Dependente      0  

8. Vestir 
- Independente   X   10  

- Com ajuda      5  

- Impossível      0  

 
 

9. Controlo 
Intestinal  

- Controla perfeitamente, sem acidentes, podendo fazer uso de 

supositório ou similar X   10  

- Acidente ocasional      5  

- Incontinente ou precisa do uso de clisteres      0  

 
10. Controlo 

Urinário  

- Controla perfeitamente, mesmo algaliado desde que seja capaz de 

manejar a algália sozinho   X  10  

- Acidente ocasional (máximo uma vez por semana)     5  

- Incontinente ou algaliado sendo incapaz de manejar a algália sozinho   0  
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2. HISTÓRIA CLÍNICA 

 

Como antecedentes cirúrgicos, em 04/2006 foi submetido Neoplasia maligna do 

colón transverso; em 30/05/2008- Hérnia incisional da parede abdominal com prótese. 

Seguido na consulta de pneumologia desde 03/05/2010, última consulta a 

22/01/2020, com marcação prevista para 10/02/2021. Adicionalmente também é seguido 

pela cardiologia desde 01/06/2005, última consulta a 21/08/2019 (sem angor), com marcação 

prevista para 26/01/2021. 

Recorreu ao longo do presente ano, três vezes ao SU (Serviço de Urgência), até ao 

momento. O primeiro episódio revelou como diagnóstico Dispneia, o segundo Insuficiência 

Cardíaca descompensada e Dispneia, em que esteve internado durante cinco dias e o último 

por Dispneia. 

Relativamente à segunda admissão no dia 24/04/2020, o Sr. A.F.R., permaneceu no

internamento do Serviço de Medicina Interna A, do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), 

com o diagnóstico de Dispneia e Insuficiência Cardíaca descompensada, durante cinco dias. 

Seguido pelo Programa de Gestão de Caso de Santiago do Cacém.  

À entrada no Serviço de Urgência (SU), o doente referiu queixas de cansaço desde 

há alguns meses, com agravamento na última semana em esforços cada vez mais pequenos, 

referindo na data de admissão, dispneia. Dorme com duas almofadas, refere dispneia 

paroxística noturna, mas não em ortopneia. Nega sintomatologia gastro urinária. Refere 

obstipação e aumento de peso que não soube quantificar. Adicionalmente tem tosse 

esporádica, sem expetoração. Nega febre. O filho refere que o doente não cumpre, por vezes, 

a terapêutica. Tem permanecido em casa e vigiado pelo Programa de Gestão de Caso de 

Santiago do Cacém.  

Ao exame objetivo o doente encontrava-se consciente, orientado e colaborante. 
Demonstrava muita ansiedade por se ir embora. Mucosas coradas e hidratadas. Acianótico 
e anictérico. Eupneico em ar ambiente e repouso. Sem Síndrome Desconforto Respiratório, 
SpO2 92-93% em ar ambiente. Hemodinamicamente estável, com perfil hipertensivo (PAS 
(Pressão Arterial Sistólica) 160-140 e PAD (Pressão Arterial Diastólica) 80-90). 
Normocárdico, com FC (Frequência Cardíaca) 67 bpm (batimentos por minuto), 
disrítmicos. À auscultação pulmonar, verificou-se murmúrio pulmonar  
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Não apresenta limitações da mobilidade, no entanto recorre esporadicamente a um 

“cajado” como auxiliar de marcha, por degenerações osteoarticulares decorrentes da idade, 

não apresenta alterações do equilíbrio segundo a Escala de Avaliação Simples (Menoita & 

al, 2012), como se verifica no quadro seguinte:  

 

Observa-se consequentes das alterações na função respiratória, respiração irregular, 

o tórax em forma de barril, o recurso aos músculos acessórios, respiração 

predominantemente abdominal, e à posição de compensação face a limitação respiratória, 

não se observam alterações ao nível das mucosas e da pele.  À auscultação pulmonar 

verificou-se diminuição global do murmúrio vesicular mais acentuado bilateralmente nas 

bases, ausência de roncos, sibilos ou fervores ou outros ruídos adventícios. 

Escala de Avaliação Simples 

Data 17.11.2020 

 

 

 

 

Equilíbrio Estático 

 

Estável 

 
Sem problema: equilíbrio em pé e 

sentado (estático e dinâmico) 

estável; 

Grau reduzido: Equilíbrio sentado 
estático e dinâmico e equilíbrio em 
pé estático estável e equilíbrio em pé 
dinâmico instável;  

 
Grau moderado: Equilíbrio sentado 
estático e dinâmico estável e 
equilíbrio em pé estático e dinâmico 
instável;  
 
Grau elevado: Equilíbrio sentado 
estático estável e sentado dinâmico e 
em pé estático e dinâmico instável;  
 
Grau Muito Elevado: Equilíbrio 
sentado e em pé estático e dinâmico 
instável;  
 

 

 

 

Sentado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio Dinâmico 

 

 

 

Estável 

 

Ortostático 

Equilíbrio Estático Estável 

Equilíbrio Dinâmico Estável 
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4. DIAGNÓSTICOS E PLANEAMENTO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE 

REABILITAÇÃO 

 

A elaboração de diagnósticos de enfermagem para posterior planeamento de 

cuidados, alicerça-se com recurso a instrumentos que integram dados, visando a 

monitorização da condição de saúde da pessoa, permitindo a identificação de focos de 

atenção. Assim, estes dados são analisados e interpretados estabelecendo as intervenções a 

desenvolver pelo enfermeiro, admitindo de forma fundamentada e determinada a conclusão 

do diagnóstico de enfermagem (Marques-Vieira & Sousa, 2016).  

De acordo com a avaliação realizada, e considerando as necessidades individuais

identificadas, definiram-se os diagnósticos de Enfermagem de Reabilitação, prioritários

explicitados no plano de cuidados. 

No seguimento dos diagnósticos identificados, considera-se essencial a definição de 

objetivos de enfermagem de reabilitação, visando com as intervenções de enfermagem 

desenvolvidas, a capacitação e empoderamento da pessoa para a melhoria da função 

respiratória, da sua autonomia e independência. Definiram-se os seguintes objetivos: 

 Integrar a pessoa no seu processo de reabilitação; 

 Otimizar a ventilação; 

 Diminuir a Dispneia; 

 Melhorar a oxigenação e ventilação alveolar; 

 Aumentar o autocontrolo do padrão respiratório; 

 Melhorar o uso de dispositivo inalatório; 

 Promover a gestão de um regime medicamentoso eficaz; 

 Promover a capacitação da pessoa no desenvolvimento de competências, 

relativas à terapia inalatória, respeitando o seu ritmo; 

 Prevenir complicações; 

 Diminuir a ansiedade. 
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

É de salvaguardar que nos dois primeiros contatos realizados, foram identificadas 

sérias limitações na compreensão da técnica de Inaloterapia e dissociação dos tempos 

respiratórios, considerando a singularidade da pessoa. Adicionalmente, no segundo contato 

o Sr. não dispunha do Inalador prescrito, optou-se por enfatizar e priorizar a técnica 

respiratória, remetendo a técnica de Inaloterapia para o terceiro contato. Foram definidos 

objetivos possivelmente exequíveis. 

 É pertinente ressaltar, que embora o plano de cuidados contemple intervenções de 

reeducação respiratória, que ainda não foram realizadas, estão referenciadas como potenciais 

de serem aplicadas. Também para garantir o progresso e sucesso do plano, só serão

realizadas intervenções seguintes, quando se avaliar e validar a compreensão e execução da 

anterior. A frequência dos cuidados do Enfermeiro Especialista de Reabilitação (EER), serão 

de duas vezes na semana, não sendo o ideal para a situação apresentada, mas o que o serviço 

consegue comportar no momento, tendo em conta que só existe um EER para responder a 

todo um concelho e à vasta dispersão geográfica. Abrangendo a sua área de prestação de

cuidados, uma população de 28758 (Pordata, 2019) utentes residentes, correspondendo a um 

índice de envelhecimento de 223,6%, o que significa que existem 223,6 idosos por cada 100 

jovens (Pordata, 2019), em que 7036 pessoas têm 64 ou mais anos.  

O contexto atual de Pandemia, não permitiu a realização dos quatro dias programados 

de intervenção de Enfermagem de Reabilitação, por questões de necessidade profissional, 

pelo que só foi possível a realização de dois e não sendo possível a programação de sessão,

ao Sr. A.F.R. por motivos organizacionais e de gestão de recursos humanos.  



 
 

 
jan-22 | Página 201 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

Foco: ventilação 

Diagnóstico de Enfermagem: ventilação comprometida 

Data início Intervenção  Avaliação 

 
 
17/11/2020 

- Avaliar respiração; 

- Observar tórax [Simetria, 
deformações, coloração, antes e após 
sessão de reabilitação]; 

- Auscultar tórax [Identificar 
murmúrio vesicular e ruídos 
adventícios, antes e após sessão 
reabilitação] 

-Vigiar ventilação 
[Expansibilidade, tipo, ritmo, 
amplitude, tempos inspiratório e 
expiratório, musculatura acessória, 
antes e após sessão de reabilitação] 

- Monitorizar [Oximetrias 
periféricas de O2] 

- Monitorizar frequência 
respiratória; 

- Otimizar a ventilação através 
da técnica de posicionamento 
[Posição de descanso: Posição de 
cocheiro sentado numa cadeira/leito 
apoiando-se em cima da mesa com 
almofadas ou envolver uma almofada 
com os braços inclinando o tronco 
para a frente, Posição de cocheiro em 
pé inclinado ligeiramente para a frente 
com mãos na coxa apoiado numa 
parede ou numa superfície] e técnicas 
relaxamento[promover o relaxamento 
dos músculos acessórios da 
respiração, cintura escapular, pescoço 
e membros superiores, facilitando a 
respiração diafragmática; Redução da 
tensão psíquica e muscular]. 

17/11/2020- 
Murmúrio vesicular 
diminuído em ambos 
os hemitoraxes; Não 
conseguiu realizar a 
dissociação dos 
tempos respiratórios, 
mas mesmos assim, 
SpO2 inicial de 92% 
recuperando para 95% 
após sessão de treino. 
Sem alterações na 
auscultação do tórax. 

 

19/11/2020- Sem 
alterações na 
auscultação 
pulmonar; Spo2 91% 
inicial (o Sr. A.F.R. 
tinha chegado de 
“apanhar cogumelos”) 
aumentando para 
SpO2 96% após 
dissociação dos 
tempos respiratórios, 
embora não se 
cumprindo o número 
de séries e repetições 
sugeridas. 
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- Executar técnicas 

respiratórias [5 séries de 10 repetições 

de controlo e dissociação dos tempos 

respiratórios com ênfase na expiração 

e excursão diafragmática, mantendo 

os lábios semi-cerrados na expiração; 

Posição de descanso: Posição de 

cocheiro sentado numa cadeira/leito 

apoiando-se em cima da mesa com 

almofadas ou envolver uma almofada 

com os braços inclinando o tronco 

para a frente, Posição de cocheiro em 

pé inclinado ligeiramente para a frente 

com mãos na coxa apoiado numa 

parede ou numa superfície] 

- Incentivar a pessoa a realizar 

as técnicas de relaxamento e técnicas 

respiratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11/2020- Ligeira 
melhoria verificada: 
na dissociação dos 
tempos respiratórios e 
compreensão da 
técnica com os lábios 
semicerrados; SpO2 
oscilou entre 96 e 
97%, após sessão de 
treino.  
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Foco: ventilação 

Diagnóstico de Enfermagem: conhecimento não demonstrado sobre ventilação 

Data Intervenção  Avaliação 

 

 

 

 

 

17/11/2020 

 

- Avaliar conhecimento sobre autocon-
trolo do padrão respiratório;  

- Avaliar conhecimentos sobre técnicas 
respiratórias para otimizar a ventilação; 

- Avaliar conhecimento sobre dispositivo 
inalatório; 

- Ensinar sobre as técnicas respiratórias 
para otimizar a ventilação [Controlo e 
dissociação dos tempos respiratórios, 
inspiração nasal e expiração pela boca 
com lábios semi-cerrados; Respiração 
abdominodiafragmática; Inspirações pro-
fundas com pausa; Expiração com lábios 
semi-cerrados em fluxo prolongado]; 

- Incentivar técnicas respiratórias. 

 

 

 

17/11/2020- Apresenta li-
mitações elevadas na expira-
ção com os lábios semicer-
rados (apresenta limitações 
em semicerrar os lábios, e 
controle da expiração); não 
demonstrou conhecimentos 
sobre dispositivo inalatório. 

19/11/2020- mantém limita-
ções. 

26/11/2020- Ligeira melho-
ria na compreensão das téc-
nicas respiratórias e semi-
cerrar dos lábios, incenti-
vou-se a realizar a técnica 
ao longo do dia. 
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Foco: Dispneia 

Diagnóstico de Enfermagem: conhecimento sobre dispneia não demonstrado 
Data Intervenção  Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/11/2020 

-  Avaliar dispneia através da 
escala de Borg modificada [Dispneia 
em grau moderado (3)]; 

- Vigiar e monitorizar a respi-
ração através de valores de SpO2; 

- Monitorizar valores da Fre-
quência Respiratória; 

- Vigiar coloração da pele e 
mucosas, com ou sem presença de ci-
anose; 

- Ensinar posições de 
descanso [Posição de descanso: 
Posição de cocheiro sentado numa 
cadeira/leito apoiando-se em cima da 
mesa com almofadas ou envolver 
uma almofada com os braços 
inclinando o tronco para a frente, 
Posição de cocheiro em pé inclinado 
ligeiramente para a frente com mãos 
na coxa apoiado numa parede ou 
numa superfície]; 

- Incentivar a respiração com 
respiração abdominal. 

- Avaliar conhecimento sobre 
dispneia; 

- Avaliar conhecimento do 
prestador de cuidados sobre dispneia; 

- Ensinar sobre a doença; 
- Ensinar o prestador de 

cuidados sobre a doença; 
- Ensinar sobre complicações 

da doença; 
- Ensinar o prestador sobre 

complicações da doença. 
 

17/11/2020- Pele e 
mucosas sem alterações; 
não se realizou posição de 
descanso, nem respiração 
abdominal, por não 
compreensão do padrão 
respiratório. SpO2 92%. 

 

19/11/2020- mantém 
situação. Reforçou-se 
conhecimentos. 

 

26/11/2020- Mantém-se 
intervenções anteriores. 
SpO2 96% a 97%. Não 
demonstra conhecimentos 
sobre dispneia nem as suas 
complicações, assim como 
o filho, explicou-se de 
forma clara, em linguagem 
adequada e sucinta a 
doença e complicações. 
Demonstrou-se mais 
colaborante, assim como o 
filho em compreender os 
ensinos realizados, 
relativamente à doença. 
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Foco: Dispneia 

Diagnóstico de Enfermagem: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre dispneia 

Data Intervenção  Avaliação 

 

 

 

 

17/11/2020 

 

- Avaliar o conhecimento 
sobre dispneia; 

- Ensinar sobre dispositi-
vos respiratórios [Dispositivos 
Inalatórios, os vários tipos de ina-
ladores utilizados pela pessoa]; 

- Ensinar sobre a doença; 

- Ensinar sobre inalotera-
pia [quais os seus objetivos]; 

- Ensinar sobre sinais de 
dispneia. 

17/11/2020- Não 
demonstrou 
conhecimentos, acerca do 
uso dos inaladores. 
Informou-se de forma 
objetiva, sucinta e com 
linguagem própria, 
precavendo a demasia de 
informação. 

19/11/2020- não avaliado 

26/11/2020- Reforçou-se 
ensinos, demonstrou 
conhecimentos em como 
adaptar a câmara 
expansora à face e ao 
inalador, mantém 
limitações quanto à 
execução do uso correto do 
inalador. 
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Diagnóstico de Enfermagem: aprendizagem de capacidades sobre técnica 
respiratória não demonstrada 

Data Intervenção           Avaliação 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

- Avaliar capacidade sobre 
técnica respiratória; 

- Instruir sobre técnicas 
respiratórias; 

- Instruir sobre técnicas de 
descanso; 

- Treinar técnicas de descanso;   

- Treinar técnicas respiratórias. 

17/11/2020- Apresenta 
potencial de aprendizagem 
sobre a técnica respiratória. 
Explicou-se e executou-se 
treino das técnicas 
respiratórias. 

26/11/2020- Explicou-se e 
assistiu-se na execução das 
técnicas respiratórias. 
Incentivou-se a 
importância de treinar as 
técnicas respiratórias 
[dissociação dos tempos 
respiratórios com enfase na 
expiração] e técnicas de 
descanso. 
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Foco: adesão ao regime medicamentoso   

Diagnóstico de Enfermagem: conhecimento sobre regime 
medicamentoso não demonstrado  

Data Intervenção  Avaliação 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

- Avaliar adesão ao regime 
medicamentoso;  

- Identificar as razões da não 
adesão ao regime medicamentoso; 

- Informar sobre as complicações 
da não adesão ao regime 
medicamentoso; 

- Ensinar sobre a não adesão ao 
regime; 

- Promover estratégias de adesão 
ao regime medicamentoso; 

- Incentivar a adesão ao regime 
medicamentoso. 

- Avaliar conhecimento sobre o 
regime medicamentoso;  

- Avaliar conhecimento do 
prestador de cuidados sobre o 
regime medicamentoso; 

- Informar sobre as complicações 
do regime medicamentoso 
comprometido; 

- Ensinar sobre o regime 
medicamentoso; 
- Ensinar o prestador de cuidados 
sobre o regime medicamentoso. 
 

 

17/11/2020- Não cumpre 
terapêutica prescrita, 
mesmo com o apoio do 
Programa de Gestão de 
Caso, por iniciativa 
própria, informou-se o 
filho sobre as 
complicações do pai não 
cumprir a terapêutica 
prescrita.  

19/11/2020- Reforçou-se 
a importância de cumprir o 
regime medicamentoso. 
Reforçou-se ensinos ao 
filho, relacionados com o 
cumprimento do regime 
medicamentoso realçando 
as possíveis complicações 
da sua incorreta gestão, o 
qual se demonstrou mais 
disponível e colaborante. 

26/11/2020- Reforçou-se 
a importância de cumprir o 
regime medicamentoso. 
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Foco: adesão ao regime medicamentoso   
Diagnóstico de Enfermagem: conhecimento sobre terapia inalatória não 
demonstrada  

Data Intervenção  Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

 

- Avaliar conhecimento sobre a 
terapia inalatória; 

- Avaliar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre a 
terapia inalatória; 

- Ensinar sobre a terapia inalatória 
[Quais os seus objetivos, 
equipamentos e técnica correta de 
execução, manutenção dos 
equipamentos (inalador e câmara 
expansora)]; 

- Incentivar à terapia inalatória. 

17/11/2020- Não 
demonstra conhecimento 
sobre execução da terapia 
inalatória. 

 

19/11/2020- Não avaliado 
por ausência de 
equipamento (Inalador). 

 

26/11/2020- Reforçou-se 
ensinos relativos à terapia 
de inaloterapia (objetivos, 
complicações, técnica e 
manutenção do 
equipamento), 
demonstrou 
conhecimentos em como 
adaptar a câmara 
expansora à face e ao 
inalador. 
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Foco: adesão ao regime medicamentoso   
Diagnóstico de Enfermagem: aprendizagem de capacidades sobre a 
terapia inalatória 

Data Intervenção  Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

- Avaliar capacidade sobre a 
terapia inalatória; 

- Ensinar sobre a terapia 
inalatória;  

- Instruir sobre a terapia inalatória 
[pessoa em posição sentada; 
remoção da tampa e agitar a 
embalagem para uma correta 
suspensão ou dissolução do 
fármaco e obtenção da pressão 
ideal para gerar o aerossol; 
colocação da embalagem na forma 
de L e adaptar à camara expansora; 
explicar para realizar uma 
expiração lenta e colocar os lábios 
no bucal, fechando-os; explicar a 
adaptação da camara à face 
ficando as narinas ocluídas; ativar 
o inalador; explicar para executar 
uma inspiração  lenta até à 
capacidade pulmonar total 
(profunda para a pessoa); Suster a 
respiração 10 segundos; segunda 
ativação do inalador aguardar 30 
segundos a 1 minuto; explicou-se 
a necessidade de lavar a câmara 
expansora com água e detergente 
1x semana ]; 

- Treinar terapia inalatória; 

- Validar técnica de terapia 
inalatória; 

17/11/2020- Tem 
potencial de aprendizagem 
sobre a terapia inalatória. 
Explicou-se e executou-se 
treino da técnica de terapia 
inalatória. 

 

19/11/2020- não realizada 
(não aquisição do 
inalador). 

 

26/11/2020- Explicou-se e 
assistiu-se na execução da 
técnica de terapia 
inalatória. Incentivou-se a 
importância da correta 
realização da técnica, 
reforçando: a necessidade 
de cumprir o tempo entre 
cada ativação do inalador. 
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- Incentivar terapia inalatória. 
Foco: adesão ao regime medicamentoso   
Diagnóstico de Enfermagem: capacidade para gerir regime 
medicamentoso comprometida 

Data Intervenção  Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

 

 

 

 

 

-Avaliar capacidade de gerir 
regime medicamentoso; 

-Avaliar capacidade do prestador 
de cuidados para gerir o regime 
medicamentoso; 

-Instruir sobre gestão do regime 
medicamentoso. 

17/11/2020- Utente e filho 
com potencial em gerir 
regime medicamentoso, 
(desde que preparado 
antecipadamente no que se 
refere ao Sr. A.); o filho 
porém, não demonstrou 
muito interesse, 
evidenciando cansaço 
“digo sempre a mesma 
coisa, não vale a pena, 
continua a fazer como 
quer” sic. 

 

19/11/2020- O filho 
demonstrou-se mais 
disponível, apercebendo-
se que as nossas visitas 
iriam ser regulares 2 x 
semana. 

 

26/11/2020- Filho 
demonstrou -se um pouco 
mais colaborante e 
tolerante, tentando 
perceber se os 
medicamentos coincidiam 
com a folha de terapêutica 
realizada pelo Programa 
da gestão de caso e se 
existiam medicamentos 



 
 

 
jan-22 | Página 211 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

suficientes para colmatar 
as necessidades. 

Foco: ansiedade   
Diagnóstico de Enfermagem: ansiedade presente 

Data Intervenção  Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

 

-Avaliar ansiedade; 

- Escutar e comunicar com a 
pessoa; 

- Estabelecer uma relação 
terapêutica com a pessoa; 

- Promover suporte emocional à 
pessoa; 

- Incentivar à expressão de 
emoções; 

- Encorajar à interação social; 

- Ensinar estratégias de 
relaxamento;  

- Gerir ansiedade. 
 

17/11/2020- verbalizou e 
demonstrou ansiedade e 
preocupação 
relativamente ao estado de 
saúde da esposa e do 
tamanho da sua barriga 
“quero uns comprimidos 
para a barriga ficar mais 
pequena…) sic. Informou-
se da necessidade da sua 
esposa ser avaliada por um 
médico, a necessidade de 
marcação de consulta 
atempada, devido à 
situação atual.  

19/11/2020- mantém 
preocupações. 

26/11/2020- Demonstrou 
ansiedade e agrado com a 
nossa chegada “já tinha 
vindo à porta várias 
vezes…” sic. Mantém 
preocupações, 
adicionalmente expressou 
preocupações que 
envolvem o filho mais 
velho e o seu estado de 
saúde referindo 
preocupação 
relativamente ao peso do 
mesmo; tem saudades dos 
“bailaricos que haviam 
nos lugares vizinhos e de ir 
ao café” sic evidencia 
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necessidade de falar das 
suas preocupações e ser 
escutado, demonstrou 
tristeza quando fomos 
embora.  
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ANEXO I- Teste Timed Up and Go (TUG) 
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Timed Up and Go (TUG) Teste 

Caso Nº: ______________________________________              Data: _____/_____/____ 

Sexo:    F____          M _____            Idade: ___ anos             Escolariedade ______________   

Contacto: ____________      Auxiliar de Marcha _____________   (se utilizar identificar qual) 

 IMC_____                     Comorbidades __________________   (Identificar as mais pertinentes) 

 

TUG (Avaliação) 

 

1ª Avaliação 

___/___/____ 

 

6ª Avaliação 

___/___/____ 

 

12ª Avaliação 

___/___/____ 

< 10 segundos 
(Baixo Risco de Queda) 

   

> 10,1 a 20 segundos 
(Algum risco de queda) 

   

21 segundos a 29 segundos  
(Risco de queda Moderado) 

   

> 30 segundos 
(Alto Risco de quedas) 

   

Fonte: a própria Adaptado de Ordem dos Enfermeiros. (2016). Instrumentos de recolha de dados 
para a documentação dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação. Lisboa: Ordem 
dos Enfermeiros. https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstReco-
lhaDadosDocumentacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf 
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Instruções: 

- Material/equipamento: cadeira com assento colocado entre 44 cm a 46 cm de altura (a 

altura padrão da cadeira deve ser 44cm, por ser altura equiparada a uma sanita), de pés fixos, 

com encosto e braços; cronómetro; fita métrica (3 metros) e fita adesiva (marcador no chão); 

- Orientar o procedimento do teste e certificar-se que a pessoa entendeu as instruções; 

- Procedimento do teste: desencostar o tronco da cadeira, levantar da cadeira, caminhar 

em linha reta na distância de 3 metros de (a um ritmo confortável e seguro) alcançando a 

marca, realiza uma rotação de 180º, regressa caminhando de volta e senta-se sobre a cadeira 

novamente, encostando o tronco à mesma; 

- Realizar uma tentativa de familiarização do teste, demonstrando o procedimento uma 

vez; 

- Corrigir, se necessário e reforçar pontos importantes, tais como: chegar até à marca no 

chão e sentar-se encostando completamente o tronco ao encosto da cadeira; 

- Caso a pessoa, apresente alguma dificuldade na compreensão do procedimento, 

interrompe-se o percurso e explica-se a forma correta de realizar o teste e repete-se o 

procedimento; 

- É permitido que a pessoa use o seu dispositivo de auxílio de marcha (bengala ou 

canadianas ou andarilho); 

- A pessoa deve usar o seu calçado habitual; 

- O percurso é realizado à velocidade normal da pessoa; 

- Para cronometrar o tempo: o cronómetro deve ser acionado à ordem de partida “Vai” 

(“Go”), quando a pessoa se desencostar da cadeira e deve ser parado, quando a mesma 

encostar completamente o tronco na cadeira. 

(OE, 2016) 
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Legenda: 

Baixo Risco de Queda- bom desempenho para adultos saudáveis  

Algum Risco de Queda- desempenho normal para idosos frágeis ou com deficiência, mas 
independentes na maioria das AVD’s. 

Risco de Queda Moderado- avaliação funcional obrigatória, abordagem especifica sobre o 
risco de queda. 

Alto Risco de Queda- alto risco de queda. 

O tempo é diretamente proporcional ao aumento do risco de queda, assim um tempo mais 
curto indica melhor desempenho funcional, enquanto, que um mais longo aumenta o risco 
de queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a própria Adaptado de Ordem dos Enfermeiros. (2016). Instrumentos de recolha de dados 
para a documentação dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação. Lisboa: Ordem 
dos Enfermeiros. https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/colegios/Documents/2017/InstReco-
lhaDadosDocumentacaoCuidEnfReabilitacao_Final_2017.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jan-22 | Página 219 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS II – Mini Mental State Examination (MMSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jan-22 | Página 220 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
jan-22 | Página 221 

 

A Enfermagem de Reabilitação na Capacitação da Pessoa Idosa residente na Comunidade com Marcha 
Comprometida  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS III – Índice de Barthel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Guerreiro et al., (1994). Adaptação à população portuguesa da tradução do Mini Men-
tal State Examination (MMSE). Revista Portuguesa de Neurologia, 1(9), 9-10. 
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ANEXOS III – Índice de Barthel 
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Fonte: Direção Geral da Saúde. (2011). Acidente Vascular Cerebral: prescrição de Medicina Física e      
de Reabilitação. https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n- 
0542011-de-27122011-jpg.aspx 
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ANEXOS IV – Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) 
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Fonte: Direção Geral da Saúde. (2011). Acidente Vascular Cerebral: prescrição de Medicina Física e      
de Reabilitação. https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n- 
0542011-de-27122011-jpg.aspx 
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ANEXOS V – Índice de Lawton & Brody 
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Escala de Lawton & Brody (Masculino) 

 
 
 
 

1- Utilização do telefone 
 
 
 
 

□ Utiliza o telefone por iniciativa própria 
□ É capaz de marcar bem alguns números 
familiares  
□ É capaz de pedir para telefonar, mas não é 
capaz de marcar 
□ Não é capaz de usar o telefone 

 
 
 

2- Fazer compras 
 
 
 
 

□ Realiza todas as compras necessárias in-
dependentemente  
□ Realiza independente pequenas compras 
□ Necessita de ir acompanhado para fazer 
qualquer compra 
□ É totalmente incapaz de comprar 

 
 
 
 

3- Utilização de meios de trans-
porte 

 
 
 
 
 

□ Viaja sozinho em transporte público ou 
conduz o seu próprio carro 
□ É capaz de apanhar um táxi, mas não usa 
outro transporte 
□ Viaja em transportes públicos quando vai 
acompanhado 
□ Só utiliza o táxi ou o automóvel com 
ajuda de terceiros 
□ Não viaja 

 
 
 

4- Manejo de medicação 
 
 
 
 

□ É capaz de tomar a medicação à hora e 
dose corretas 
□ Toma a medicação se a dosa é preparada 
previamente 
□ Não é capaz de administrar a sua medica-
ção  

 
 

5- Responsabilidade de assuntos 
financeiros 

 
 

□ Encarrega-se de assuntos financeiros sozi-
nho 
□ Realiza as compras diárias, mas necessita 
de ajuda em grandes compras e no banco 
□ Incapaz de manusear o dinheiro 
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Escala de Lawton & Brody (Feminino) 

 
 
 
1- Utilização do telefone 

□ Utiliza o telefone por iniciativa própria 
□ É capaz de marcar bem alguns números familiares  
□ É capaz de pedir para telefonar, mas não é capaz de 
marcar 
□ Não é capaz de usar o telefone 
 

 
 
2- Fazer compras 

□ Realiza todas as compras necessárias independente-
mente  
□ Realiza independente pequenas compras 
□ Necessita de ir acompanhado para fazer qualquer com-
pra 
□ É totalmente incapaz de comprar 
 

 
 
 
 
3- Preparação das refei-

ções 

□ Organiza, prepara e serva as refeições sozinho e ade-
quadamente  
□ Prepara adequadamente as refeições se se fornecem os 
alimentos 
□ Prepara, aquece e serve as refeições, mas não segue 
uma dieta adequada  
□ Necessita que lhe preparem e sirvam as refeições  
 

 
 
 
 
4- Tarefas domésticas 

□ Mantém a casa sozinho ou com ajuda ocasional (traba-
lhos pesados) 
□ Realiza tarefas ligeiras, como lavar pratos ou fazer a 
cama  
□ Realiza tarefas ligeiras, mas não pode manter um nível 
adequado de limpeza 
□ Não participa em nenhuma tarefa doméstica  
  

 
 
5- Lavagem da roupa 

□ Lava sozinho toda a sua roupa  
□ Lava sozinho pequenas peças de roupa 
□ A lavagem da roupa tem de ser feita por terceiros 
 

 
 
 
 
6- Utilização de meios 
de transporte 
 

□ Viaja sozinho em transporte público ou conduz o seu 
próprio carro 
□ É capaz de apanhar um táxi, mas não usa outro trans-
porte 
□ Viaja em transportes públicos quando vai acompa-
nhado 
□ Só utiliza o táxi ou o automóvel com ajuda de terceiros 
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□ Não viaja 
 

 
7- Manejo de medica-
ção 

□ É capaz de tomar a medicação à hora e dose corretas 
□ Toma a medicação se a dosa é preparada previamente 
□ Não é capaz de administrar a sua medicação  

 
 
8- Responsabilidade de 
assuntos financeiros 
 
 

□ Encarrega-se de assuntos financeiros sozinho 
□ Realiza as compras diárias, mas necessita de ajuda em 
grandes compras e no banco 
□ Incapaz de manusear o dinheiro 

 

 

Avaliação 

Mulher  Homem 
0-1 Dependência total   0 
2-3 Dependência grave 1 
4-5 Dependência moderada 2-3 
6-7 Dependência ligeira 4 
8 Independente 5 

 

Fonte: Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (sd) Avaliação Geriátrica Global “A pedra angular 
dos Cuidados ao Idoso 
”. Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (GERMI). 
https://www.spmi.pt/docs_nucleos/GERMI_36.pdf 
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ANEXOS VI – Functional Ambulation Categories (FAC) 
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Functional Ambulation Categories (FAC) 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

 
0 

Marcha Ineficaz 
O idoso não é capaz de caminhar, caminha 
apenas em barras paralelas ou requer 
ajuda física ou supervisão de mais que 
uma pessoa para andar de forma segura. 

 
 
1 

Marcha dependente Nível II 

O idoso necessita de grande ajuda de uma 
pessoa para andar e evitar quedas. Esta 
ajuda é constante, sendo necessária para 
suportar o peso do corpo ou para manter o 
equilíbrio ou a coordenação. 

 
 
2 

Marcha dependente Nível I 

O idoso requer ajuda mínima de uma pes-
soa para não cair na marcha em superfície 
plana. A ajuda consiste em toques suaves, 
contínuos ou intermitentes, para ajudar a 
manter o equilíbrio e a coordenação. 

 
3 

Marcha dependente com Supervisão 
O idoso é capaz de andar de forma inde-
pendente em superfícies planas sem ajuda, 
mas para a sua segurança requer supervi-
são de uma pessoa. 

 
4 

Marcha Independente 
 (superfície plana) 

O idoso é capaz de andar de forma inde-
pendente em superfícies planas, mas re-
quer supervisão ou ajuda física para supe-
rar escadas, superfícies inclinadas ou ter-
renos não planos. 

 
5 

Marcha Independente 
O idoso é capaz de andar independente-
mente em superfícies planas, inclinadas 
ou escadas. 

Nota: assinalar o tipo de ajuda necessário: 1 bengala ou muleta, 2 bengalas ou muletas, andarilho. 

Fonte: Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (sd) Avaliação Geriátrica Global “A pedra angular 
dos Cuidados ao Idoso”. Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna (GERMI). https://www.spmi.pt/docs_nucleos/GERMI_36.pdf 
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ANEXOS VII- Falls Efficacy Scale I Portugal 7 itens (FES) 
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ESCALA FES – I PORTUGAL 7 ITENS 
 

 
 

VESTIR E DESPIR A ROUPA 
□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

TOMAR BANHO OU DUCHE 
□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

SENTAR OU LEVANTAR DE UMA 
CADEIRA 

□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

SUBIR OU DESCER ESCADAS 
□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

APANHAR ALGO ACIMA DO NÍVEL DA 
CABEÇA OU DO CHÃO 

□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

SUBIR OU DESCER UMA LADEIRA 
□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 

 
 

FREQUENTAR UM EVENTO SOCIAL 
□ Nem um pouco preocupado 
□ Um pouco preocupado 
□ Muito preocupado 
□ Extremamente preocupado 
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Avaliação:                                                      

1 Nem um pouco preocupado  

2 Um pouco preocupado 

3 Muito preocupado 

4 Extremamente preocupado 

Resultado: entre 7 e 28 

Fonte: a própria: Adaptado de Marques-Vieira et al., (2021). Validação da Falls Efficacy Scale 
Internacional 7 itens em idosos portugueses residentes na comunidade. Texto & Contexto-
Enfermagem, 30. https://doi.org/10.1590/fdio 9c+ú vhgolm, ji.-bºkh1980-265X-TCE-2019-0243 
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ANEXOS VIII – Parecer da Comissão de Ética 
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ANEXOS IX – Certificado de Presença no webinar “Enfermagem de 
Reabilitação no utente do foro orto-traumatológico” 
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ANEXOS X – Certificado de Presença no webinar “Trabalhar Com Lesões 
Músculo-esqueléticas Crónicas” 
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ANEXOS XI – Certificado de Presença no webinar “Projetos de 
Reabilitação na Comunidade 
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ANEXOS XII – Certificado de Presença no webinar “Tuberculose: A 
Doença   Que Ainda Existe” 
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