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Resumo 

 

Título: Programa de reeducação funcional respiratória para a capacitação da pessoa 

com COVID-19 para a realização das atividades de vida diária 

Este relatório visa a apresentação detalhada de todas as atividades 

desenvolvidas ao longo dos estágios do Curso de Mestrado em Enfermagem que 

contribuíram para a aquisição de competências no âmbito das competências específicas 

do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, das competências comuns 

do enfermeiro especialista e das competências de mestre. Será dado especial ênfase 

ao projeto de intervenção de enfermagem de reabilitação desenvolvido e implementado 

no decorrer da unidade curricular estágio final. 

Uma das áreas de intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação é a reabilitação respiratória, particularmente, a reeducação funcional 

respiratória que, através da implementação de exercícios e de técnicas específicas, 

pode contribuir para a melhoria da funcionalidade respiratória. 

Realizou-se um estudo com metodologia de estudo de casos múltiplos, com uma 

amostra de 11 participantes, que teve por objetivo analisar de que forma um programa 

de reeducação funcional respiratória pode contribuir para a capacitação das pessoas 

com COVID-19 para a realização das atividades de vida diária. A implementação deste 

programa permitiu concluir que a intervenções de reeducação funcional respiratória 

implementadas pelo enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação a pessoas 

com COVID-19 são seguras e benéficas e promovem a capacitação para a realização 

das atividades de vida diária. 

 

Palavras-chave: Atividades de Vida Diária; COVID-19; Enfermagem; Enfermagem de 

Reabilitação; Reeducação Funcional Respiratória. 
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Abstract 

 

Title: Respiratory rehabilitation program for training the person with COVID-19 to carry 

out daily life activities 

This report aims at a detailed presentation of all the activities carried out during 

the internships of the Master's Degree Course in Nursing; they contributed to the 

acquisition of competencies within the scope of the specific competencies of the 

specialist nurse in rehabilitation nursing, the usual competencies of the specialist nurse 

and the competencies of a master. Special emphasis will be given to the rehabilitation 

nursing intervention project developed and implemented during the final internship 

curricular unit. 

One of the areas of intervention of the Specialist Nurse in Rehabilitation Nursing 

is respiratory rehabilitation, particularly functional respiratory reeducation; this, through 

the use of exercises and specific techniques, can improve respiratory functionality. 

By applying a multiple case study methodology, a sample of 11 participants was 

studied. The aim was to analyze how a respiratory functional reeducation program can 

enable people with COVID-19 to carry out activities of daily life. This program allowed us 

to conclude that the respiratory functional reeducation interventions implemented by the 

specialist nurse in rehabilitation nursing for people with COVID-19 are safe and 

beneficial, enabling the patient to perform activities of daily living. 

 

Keywords: Activities of Daily Living; COVID-19; Nursing; Rehabilitation Nursing; 

Respiratory Functional Reeducation. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem – Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação (ER), promovido pela associação da Escola Superior de 

Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, da Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Beja, da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Portalegre e da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Setúbal, foi redigido o presente Relatório, referente aos estágios realizados, com 

principal enfoque no Estágio Final, no qual foi implementado o projeto de intervenção 

de ER. 

Este relatório, componente fundamental para a obtenção do grau de Mestre em 

Enfermagem, pretende não só a redação de um relato crítico das experiências, 

aprendizagens e do processo de aquisição de competências, mas também, 

posteriormente, visa ser alvo de apreciação e discussão pública. 

O relatório incluí a apresentação dos vários Serviços onde foram realizados os 

Estágios, incluindo uma apresentação mais detalhada do Serviço de Medicina 

pertencente à região sul de Portugal, onde foi implementado o projeto, inclui também 

uma apresentação do projeto de intervenção desenvolvido, bem como uma análise 

reflexiva acerca da prestação de cuidados de ER. 

O tema escolhido para o projeto de intervenção está relacionado com a atual 

pandemia em que vivemos devido à doença COVID-19. Está é uma doença do foro 

respiratório e sendo esta uma das áreas de intervenção do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação (EEER) considerou-se pertinente desenvolver o projeto de 

intervenção nesta área, uma vez que, a nível nacional foram vários os serviços que 

foram adaptados para receber doentes portadores do vírus SARS-CoV-2, incluindo o 

serviço no qual exerço funções. 

Para além do interesse pessoal que me desperta o tema, parece-me também ser 

uma mais-valia a aquisição de competências no que diz respeito aos cuidados de ER 

prestados a doentes com COVID-19. Tal aquisição será fundamental, uma vez que irá 

permitir aplicar os conhecimentos e competências adquiridos e desenvolvidos ao longo 
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dos estágios, à posteriori, no meu local de trabalho. Espero assim, ser um intermediário 

essencial no alívio da sintomatologia e da ansiedade, com vista a contribuir para a 

melhoria da performance respiratória das pessoas internadas no meu serviço. 

Outra situação que motivou a elaboração do projeto com este tema, foi o facto 

do Serviço de Medicina, no qual foi realizado o Estágio final e desenvolvido o projeto, 

ter sido um dos tantos serviços em Portugal, que foi transformado em Serviço COVID, 

pelo que, esse seria o diagnóstico comum a todos os doentes internados neste serviço, 

independentemente das várias outras patologias que apresentassem. 

De acordo com o Regulamento n.º 392/2019, da Ordem dos Enfermeiros (2019, 

p.13565), a intervenção do EEER visa “manter ou recuperar a independência nas 

atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades instaladas nomeadamente 

ao nível das funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras deficiências 

ou incapacidades”. 

Segundo o Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (2017), em 

Portugal, as doenças respiratórias são consideradas uma das principais causas de 

mortalidade e morbilidade, com tendência para o aumento da sua prevalência. As 

doenças respiratórias podem ter repercussões na autonomia da pessoa e na sua 

qualidade de vida, pelo que a intervenção do EEER, se revela essencial através da 

Reeducação Funcional Respiratória (RFR). 

Sendo a COVID-19 uma patologia respiratória, é fundamental a atuação do 

EEER a nível da RFR, uma vez que, na pessoa com sintomatologia grave e com 

necessidade de internamento hospitalar, a dispneia é um dos sintomas mais comuns. A 

dispneia pode aumentar a taxa de morbilidade e mortalidade, com elevado enfase na 

incapacidade funcional da pessoa na realização das suas atividades de vida diária 

(AVD’s) (Cordeiro & Menoita, 2012). De acordo com os mesmos autores, a RFR consiste 

na realização de exercícios/execução de técnicas, que visam restabelecer o padrão 

funcional da respiração. Assim, a atuação do EEER e os ensinos acerca dos exercícios, 

visam a melhoria da performance respiratória, bem como a prevenção de complicações 

e consequentes internamentos. 

A sintomatologia da pessoa com COVID-19 com necessidade de internamento 

hospitalar inclui, normalmente, febre, insuficiência respiratória tipo I, dispneia, fadiga e 

dores musculares. Na pessoa com COVID-19, os objetivos dos cuidados de ER passam 
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por reduzir a dificuldade respiratória, aliviar a sintomatologia, prevenir complicações e 

aliviar a ansiedade (Ordem dos Enfermeiros, 2020). 

Quanto ao referencial teórico de enfermagem que serviu de suporte ao projeto 

de intervenção foi a Teoria do Défice de Autocuidado de Dorothea Orem. Esta é 

composta por três sub-teorias, a teoria do autocuidado, a teoria do défice do 

autocuidado e a teoria do sistema de enfermagem. Nesta teoria o objetivo de 

enfermagem consiste em assistir a pessoa nas suas necessidades de autocuidado e 

permitir o retorno ao autocuidado. Neste modelo, a pessoa é apoiada na aquisição de 

competências e pessoas que são totalmente dependentes para o autocuidado podem 

ser responsáveis por dirigirem os cuidados e tornar-se capazes de orientar outras na 

forma que querem que o cuidado seja providenciado de forma a ir ao encontro das suas 

necessidades e preferências (Hoeman, 2011). 

Com a realização do presente Relatório pretende dar-se resposta aos objetivos 

previamente definidos nos Planeamentos das Unidades Curriculares Estágio em 

Enfermagem de Reabilitação, Estágio Final e Relatório, mas também, de forma mais 

específica e direcionada para o tema do Relatório: 

- Apresentar os contextos da prática de cuidados; 

- Apresentar a implementação do projeto de intervenção no contexto da prática 

de cuidados; 

- Expor o processo de aquisição de competências específicas de ER para a 

prestação de cuidados à pessoa com COVID-19; 

- Refletir sobre o processo de aquisição das competências comuns do enfermeiro 

especialista, competências específicas do EEER e competências de mestre. 

O relatório encontra-se dividido em vários capítulos, nomeadamente a 

apreciação do contexto, onde é realizada uma abordagem aos cuidados de ER, 

relacionados com o tema do projeto de intervenção. O segundo capítulo diz respeito ao 

envolvimento do contexto, sendo efetuada uma caracterização do ambiente onde foram 

realizadas as intervenções previamente planeadas do projeto de intervenção, bem como 

da população daquela área de intervenção. O terceiro capítulo consiste na análise da 

produção de cuidados, onde são descritos os cuidados, de acordo com a problemática 

do projeto. O quarto capítulo é focado no projeto de intervenção implementado ao longo 

do estágio final, incluindo aspetos como enquadramento teórico da problemática, 

metodologia, objetivos, população alvo e por fim são apresentados os resultados das 

intervenções desenvolvidas no projeto de intervenção, bem como efetuada uma 
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discussão dos mesmos, com recurso a estudos acerca do mesmo tema, que corroboram 

ou não, os resultados obtidos. O quinto capítulo diz respeito à análise reflexiva sobre as 

competências desenvolvidas ao longo dos vários estágios, nas diferentes áreas de 

intervenção do EEER, incluindo as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 

as Competências Específicas do EEER e as Competências de Mestre. Após os cinco 

capítulos segue-se a conclusão. Por fim, encontra-se os elementos pós-textuais 

nomeadamente as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices. 

A elaboração deste documento teve por base as normas de publicação da 7.ª 

edição da American Psychological Association (American Psychological Association, 

2020).  
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1. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 

O projeto de intervenção foi implementado num serviço de Medicina que, como 

tantos outros a nível nacional, foi transformado em serviço COVID, para dar resposta à 

atual pandemia que vivemos. 

O vírus SARS-CoV-2 surgiu pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade 

de Whuan, na China. Rapidamente se expandiu para os vários países do mundo, 

transformando-se numa pandemia. Por ser um vírus recente, ainda existem muitas 

perguntas sem resposta e existem constantemente novas informações, resultantes da 

mais recente investigação científica. 

A doença COVID-19 afeta todas as idades, sendo que pode ser mais grave em 

pessoas pertencentes a uma faixa etária mais elevada ou pessoas com comorbilidades 

associadas. A maioria das pessoas que contrai a doença, aproximadamente 80%, 

apresenta sintomatologia leve, sem que seja necessário recorrer a tratamento 

hospitalar. No entanto os restantes 20% necessitam de internamento hospitalar e 10% 

apresentam sintomas graves necessitando de internamento nos cuidados intensivos. É 

uma doença altamente contagiosa e estima-se que o período de incubação mais 

frequente varie entre 3 a 7 dias, nunca excedendo os 14 dias (Ordem dos Enfermeiros, 

2020). Os sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, cefaleias, mialgias, 

anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito e dispneia sem outra causa atribuível. 

No caso de sintomas mais graves, a doença pode provocar pneumonia grave com 

insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte 

(Ministério da Saúde, 2021). 

Por ser uma doença recente, existem constantemente relatos de novos sintomas 

e novas variantes com maior risco de transmissibilidade, o que dificulta o controlo da 

pandemia. Atualmente já se verifica um elevado número de pessoas vacinadas contra 

a doença a nível nacional, o que, embora ainda muito recente, esperamos que venha 

ajudar na prevenção de complicações e consequentemente na necessidade de 

internamento das pessoas que sejam portadoras da doença COVID-19. 

As patologias do foro respiratório, podem ter repercussões significativas não só 

na autonomia da pessoa, como também na sua qualidade de vida (Ordem dos 
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Enfermeiros, 2018). O EEER tem assim um papel fundamental na prestação de 

cuidados a pessoas com COVID-19, uma vez que esta é considerada uma doença do 

foro respiratório, o qual está englobado nas áreas de intervenção da ER.  

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (2019), as doenças 

respiratórias são consideradas uma das principais causas de morte em Portugal. À data 

de 2019, estas representavam a terceira causa de morte a nível nacional, contudo 

prevê-se que no ano de 2030 ocupem o primeiro lugar da tabela. 

Este facto deve-se ao aumento da esperança média de vida, uma vez que a 

mortalidade por doenças respiratórias afeta maioritariamente faixas etárias mais 

elevadas. De entre as várias doenças respiratórias, a pneumonia constitui a principal 

causa de mortalidade por doença respiratória em Portugal (Figura 1). De acordo com 

um estudo realizado em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, 

verificou-se que as hospitalizações por pneumonias em Portugal ocorrem 

maioritariamente em pessoas de idade muito avançada, ou seja, acima dos 75 anos 

(Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mortalidade por Doenças respiratórias em 2015 

Fonte: Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (2017) 
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Embora a COVID-19 seja uma doença respiratória recente e não conste nestes 

documentos, podemos associar o facto, de que a maioria dos internamentos das 

pessoas com a doença ocorrem por pneumonias provocadas pelo vírus. 

O EEER revela-se essencial na prestação de cuidados à pessoa, uma vez, de 

acordo com o seu Regulamento de Competências Específicas, as suas competências 

passam por cuidar de pessoas com necessidades especiais ao longo do ciclo vital, que 

se encontrem impossibilitadas de realizar as suas atividades básicas de forma 

independente, quer seja devido à sua condição de saúde, deficiência ou limitação da 

atividade, de natureza permanente ou temporária. O EEER deve assim elaborar, 

implementar e avaliar planos especializados com vista à qualidade de vida da pessoa, 

reintegração e participação da pessoa na sociedade (Regulamento n.º 392/2019, 2019). 

Outra das competências do EEER diz respeito a capacitar a pessoa com 

deficiência e/ou limitação da atividade para a reinserção e exercício da cidadania, tendo 

como objetivo o desenvolvimento e implementação de ações autónomas que visem uma 

consciência social inclusiva. Por último, o EEER tem ainda como competência 

maximizar a funcionalidade da pessoa, desenvolvendo as suas capacidades, de forma 

a permitir um melhor desempenho motor e cardio-respiratório, potenciando desta forma 

o rendimento e o desenvolvimento pessoal (Regulamento n.º 392/2019, 2019). 

Os objetivos do EEER, na prestação de cuidados à pessoa com COVID-19 em 

contexto de internamento, passam essencialmente por promover o alívio de sintomas, 

reduzir a dificuldade respiratória, aliviar a ansiedade e prevenir complicações. A atuação 

do EEER deve ser baseada em quatro princípios: simples, eficaz, seguro e “life-saving” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2020). 

São várias as intervenções a desenvolver, com vista a alcançar os objetivos 

acima referidos. Estas passam sobretudo pelas intervenções de RFR, onde se inclui a 

mobilização e drenagem de secreções, através da drenagem postural e utilização de 

manobras acessórias como a vibrocompressão, posicionamentos, preferencialmente 

promovendo a elevação da cabeceira de forma a aumentar a eficácia respiratória. 

Sempre que a condição da pessoa permita, deve ser incentivado o decúbito ventral, de 

forma a melhorar a performance ventilatória. Devemos também atuar a nível da 

reeducação funcional motora, através da mobilização articular e fortalecimento 

muscular, de acordo com a tolerância da pessoa, de forma a permitir a manutenção da 

amplitude articular e a prevenir atrofia muscular (Ordem dos Enfermeiros, 2020). 



Programa de RFR para a capacitação da pessoa com COVID-19 para a realização das AVD’s  

 
 

19 
  

É também essencial que, durante o internamento, o EEER forneça à pessoa as 

ferramentas necessárias para ultrapassar possíveis dificuldades que possam surgir 

após o momento da alta. É fundamental que a pessoa esteja informada que poderão 

existir dificuldades em realizar as atividades que previamente realizava sem qualquer 

complicação e assim encontrar as estratégias adequadas para contornar as dificuldades 

sentidas. 

Os programas de RFR desenvolvidos pelo EEER são dirigidos essencialmente 

à pessoa com doença respiratória, que apresenta sintomatologia associada e com 

repercussão na realização das suas AVD’s e na sua qualidade de vida (Spruit et 

al.,2013). 

Na pessoa com patologia respiratória existe frequentemente dispneia, que pode 

tornar-se incapacitante, na medida em que a realização das suas AVD’s, se torna cada 

vez mais difícil. É aqui que o EEER tem um papel essencial, uma vez que uma das suas 

competências passa por “Elaborar e implementar treino de AVD’s visando a adaptação 

às limitações da mobilidade e à maximização da autonomia e da qualidade de vida” 

(Regulamento n.º 392/2019, 2019, p. 13567). 

Atualmente, é reconhecido o benefício dos programas de reabilitação, na medida 

em que se consideram uma mais-valia quer no prognóstico da doença, relacionando-se 

com um menor número de exacerbações e menor taxa de mortalidade, bem como um 

menor recurso aos serviços de urgência e a consultas não programadas (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 
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2. ENVOLVIMENTO DO CONTEXTO 

No capítulo do envolvimento do contexto, será efetuada uma análise do contexto 

em que foram realizados os três estágios, com maior destaque no estágio onde foi 

implementado o projeto de intervenção, através da caracterização do espaço físico, bem 

como da descrição dos recursos existentes no contexto e ainda, uma análise da 

população-alvo da região onde foi realizado o estágio no qual foi implementado o projeto 

de intervenção. 

A descrição do serviço de Medicina da Unidade Hospitalar onde decorreu o 

Estágio permite compreender a situação atual do serviço e consequentemente 

compreender o motivo pelo qual foi escolhida a problemática do projeto de intervenção. 

 

2.1. Caracterização do Contexto Institucional de Realização do Estágio 
onde foi implementado o projeto de intervenção 

De acordo com o Decreto-Lei 238/2012 de 31 de outubro, que estabelece a 

criação da Unidade Local onde se realizou o estágio final, que por motivos de 

confidencialidade se omite, tem como missão prestar cuidados de saúde primários, 

hospitalares e continuados, bem como desenvolver atividades de saúde pública, 

investigação, formação e ensino, de qualidade, assegurando um acesso equitativo de 

toda a população da sua área de influência, garantindo a sustentabilidade económica e 

financeira, de forma a obter ganhos em saúde. 

Ainda de acordo com o Decreto-Lei 238/2012 de 31 de outubro, a visão da 

Unidade Local passa por ser uma instituição de referência, com credibilidade, 

competência e melhoria contínua na promoção da saúde, prevenção da doença e 

prestação de cuidados, contribuindo para o desenvolvimento da região. São vários os 

valores pelos quais a Unidade Local se rege, nomeadamente a dignidade humana, o 

respeito pela vida, pelos direitos e pela vontade esclarecida dos utentes, a prestação de 

cuidados ética e assente em princípios deontológicos e morais, o compromisso com a 

legalidade e a defesa do bem comum, a confidencialidade, através da garantia do sigilo 

profissional e respeito pela privacidade dos utentes e profissionais, a responsabilidade 
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assente na integridade, transparência e equidade, o acolhimento através da cortesia e 

urbanidade no atendimento ao utente, a promoção da satisfação dos profissionais 

através de condições de trabalho estimulantes, valorizando a diferenciação técnica e a 

melhoria contínua e ainda a promoção da satisfação dos utentes mediante o seu 

envolvimento, assim como da família e comunidade. 

A Unidade local é composta pelo Hospital e a nível de cuidados de saúde 

primários é constituída por cinco Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, cinco 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), dois Serviços de Urgência Básica, e uma 

Unidade de Saúde Pública. 

Os cuidados hospitalares incluem vários serviços, que abrangem diversas áreas, 

são eles: Serviço de Medicina, Unidade de Cuidados Intermédios, Unidade de Cuidados 

Paliativos, Pediatria, Gastrenterologia, Cardiologia, Pneumologia, Cirurgia Geral, 

Ortopedia, Urologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Unidade de 

Cuidados Intensivos, Consulta Externa, Exames Especiais, Serviço de Medicina Física 

e Reabilitação, Hospital de Dia, Cirurgia de Ambulatório, Serviço de Anestesiologia, 

Serviço de Urgência e uma  Viatura Médica de Emergência e Reanimação. 

A Unidade Hospitalar possui ainda outros serviços como meios complementares 

de diagnóstico e apoio clínico que incluem: Imagiologia, Patologia clínica, 

Imunohemoterapia, Anatomia Patológica, Serviços Farmacêuticos, Unidade de 

Psicologia, Nutrição e Dietética, Central de Esterilização, Serviço Social e Serviço 

Religioso. 

A instituição apresenta condições arquitetónicas com facilidade na 

acessibilidade por pessoas com mobilidade reduzida. No acesso à Unidade Hospitalar 

encontram-se rampas, bem como lugares de estacionamento destinados a pessoas 

com deficiência. No interior da instituição existem elevadores que permitem o acesso 

aos vários serviços de internamento, de forma segura, por parte de pessoas com 

alterações da mobilidade. 
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2.2. Caracterização dos Serviços de realização dos Estágios 

O primeiro estágio foi na área ortotraumatológica e foi realizado num Serviço de 

Ortopedia de um Hospital do Sul do País. Este foi um estágio integrado na Unidade 

Curricular Estágio em Enfermagem de Reabilitação e teve a duração de 6 semanas.  

O Serviço de Ortopedia onde foi realizado o estágio localiza-se no piso 3 do 

Hospital e apresenta uma totalidade de 39 vagas, divididas por 12 enfermarias sendo 

apenas uma de seis camas e as restantes 11 de três camas. Relativamente ao espaço 

físico, o serviço apresenta todas as enfermarias do lado direito e no lado esquerdo 

encontram-se a sala de tratamentos, casa de banho para os profissionais, sala de 

trabalho, balcão de enfermagem, gabinete do chefe e por último o armazém.  

Quanto à equipa de enfermagem, esta é composta por 30 enfermeiros, incluindo 

o enfermeiro chefe. Destes 30 enfermeiros existem três EEER, sendo um deles o 

enfermeiro chefe. Os dois EEER do serviço fazem turnos da manhã e tarde de forma a 

tentar que exista sempre um deles num destes turnos, no entanto, no momento de 

realização do estágio apenas estava um EEER a exercer funções, uma vez que a colega 

se encontrava em licença de parentalidade. Assim, no momento de realização do 

estágio, o enfermeiro tutor tinha horário fixo de manhãs. Os EEER do serviço prestam 

cuidados de ER em exclusivo, pelo que não se encontram contemplados na distribuição 

de doentes do serviço.   

O segundo estágio foi na área respiratória e foi realizado num Serviço de 

Medicina de um Hospital do Sul do País. Este foi um estágio integrado na Unidade 

Curricular Estágio Final e teve a duração de 10 semanas. O Serviço de Medicina situa-

se no piso 3 da Unidade Hospitalar onde decorreu o Estágio final. Este é o serviço, que 

à semelhança de tantos outros, foi transformado em serviço COVID. Como tal, foram 

realizados alguns ajustes a nível de recursos físicos, de forma a promover a prevenção 

e o controlo de infeção.  

O serviço tem uma capacidade total de internamento de 24 pessoas, no entanto, 

enquanto serviço COVID, ficou reduzido à capacidade de internamento de 23 pessoas, 

uma vez que um dos quartos foi transformado em vestiário e balneário, para que todos 

os profissionais pudessem realizar a sua higiene antes de sair do serviço. 

Quanto à estrutura física, o serviço pode ser dividido em lado direito e esquerdo. 

Do lado direito do corredor encontra-se os quartos de internamento, sendo um desses 
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quartos o vestiário dos profissionais, referido anteriormente. Do lado esquerdo 

encontram-se o gabinete da Enfermeira Chefe, gabinete de enfermagem, WC para 

funcionários, sala de desinfeção, salas de arrumos, copa e sala de banhos assistidos, 

que neste momento não é utilizada como tal, uma vez que as pessoas internadas não 

podem sair dos quartos. 

Por ser um serviço COVID, à porta de cada enfermaria existe todo o material de 

equipamento de proteção individual inerente aos cuidados da pessoa, bem como álcool, 

desinfetante e contentor de resíduos grupo I, II e III. 

As 23 camas disponíveis no serviço encontram-se distribuídas por oito 

enfermarias, sendo cinco delas de quatro camas e as restantes três são quartos 

individuais. Cada enfermaria tem um WC, sendo que nas enfermarias grandes existem 

dois WC, um apenas com sanita e lavatório e outro apenas com a área de duche. 

As enfermarias são constituídas por um armário de parede, uma mesa-de-

cabeceira e uma cama elétrica e articulada para cada pessoa. Todas as unidades do 

doente possuem cortinados, de forma a manter a privacidade da pessoa. Em todas as 

unidades está disponível um desinfetante de mãos, que se encontra num suporte aos 

pés da cama. Em todas as enfermarias existe uma televisão e ar condicionado. Uma 

vez que se trata de um serviço COVID, em todas as enfermarias existe uma mesa de 

apoio com os recursos materiais necessário à prestação de cuidados e existe em todas 

as enfermaria baldes do lixo de resíduos nível II. 

A equipa multidisciplinar do serviço é composta por Enfermeiros de Cuidados 

Gerais e Especialistas, Médicos Assistentes de Medicina Interna bem como Médicos em 

internato, Assistentes Operacionais, Administrativa e Funcionários do serviço de 

limpeza. 

Para além destes, existem vários profissionais, que não fazendo parte da equipa, 

se articulam com a mesma, como Fisioterapeutas, Terapeuta da Fala, Nutricionista, 

Terapeuta Ocupacional, Assistentes Sociais, Psicólogo e ainda, profissionais de outras 

especialidades médicas, aos quais possa surgir a necessidade de pedir colaboração. 

Existe também a articulação com a Equipa de Gestão de Alta, aquando da necessidade 

de encaminhamento de doentes para a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. 
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A equipa de enfermagem é constituída por 19 enfermeiros, incluindo a 

Enfermeira Chefe. Existem no serviço cinco enfermeiros especialistas, sendo quatro 

EEER e um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

Apenas a Enfermeira Chefe e um dos EEER se encontram em horário fixo, a restante 

equipa encontra-se em regime de roulement. 

Neste serviço, todos os EEER se encontram na prestação de cuidados gerais, 

contudo existe uma eficiente gestão dos cuidados, o que permite prestar cuidados de 

reabilitação às pessoas que se encontram internadas. 

Importa referir que a Enfermeira Chefe do serviço é também EEER e em caso 

de ausência da mesma, é substituída também por um EEER, pelas suas distintas 

competências no domínio da gestão dos cuidados. 

A prestação de cuidados é realizada através do método de enfermeiro 

responsável e a distribuição é realizada através do número de horas de cuidados 

necessárias para cada doente, obtidas através da classificação dos mesmos. 

Quanto ao rácio de enfermeiros por turno, este difere nos três turnos e é ajustado 

de acordo com a taxa de ocupação do serviço. Considerando uma ocupação de serviço 

de 100%, existem por norma, na prestação de cuidados, seis enfermeiros no turno da 

manhã, quatro enfermeiros no turno da tarde e três enfermeiros no turno da noite. 

Por ser um serviço COVID, esta é a patologia comum a todos os doentes 

internados, contudo, existem doentes que para além do vírus SARS-CoV-2 e de 

patologias respiratórias como pneumonia e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC), possuem patologias do foro cardíaco com enfarte agudo do miocárdio ou do 

foro neurológico como Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Relativamente aos registos, estes são efetuados informaticamente no programa 

SClinico, também os registos relativos aos cuidados e às intervenções de ER são 

registados neste mesmo programa, em notas gerais, onde são descritas todas as 

intervenções realizadas à pessoa bem como os benefícios das mesmas. Esta forma de 

registo permite assim a consulta por todos os profissionais e possibilita compreender a 

evolução da pessoa. 

O terceiro e último estágio foi na área neurológica e foi realizado numa Unidade 

de Cuidados Continuados (UCC) do Sul do País. Este foi um estágio integrado na 

Unidade Curricular Estágio Final e teve a duração de 6 semanas. 
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De acordo com o Decreto – Lei 28/2008 de 22 de fevereiro, a UCC tem como 

objetivo prestar cuidados de saúde e apoio psicológico a nível domiciliário e comunitário, 

a pessoas, famílias e grupos, especialmente mais vulneráveis. Ou seja, pessoas em 

situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que necessite de 

acompanhamento próximo. A equipa da UCC é composta por enfermeiros, assistentes 

sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros 

profissionais consoante as necessidades e a disponibilidade de recursos. 

A equipa da UCC é composta por seis enfermeiros, sendo um EEER, um 

Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária, um Enfermeiro Especialista em Saúde 

Materna e Obstetrícia e um Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria.  

No momento da realização do estágio, os projetos relativos à saúde escolar e 

saúde materna não se encontravam a ser implementados devido à Pandemia da Covid-

19. Houve necessidade de restruturação devido à necessidade de ceder elementos para 

a vacinação, pelo que se encontrava a funcionar apenas a equipa de cuidados 

continuados integrados, onde se inclui o tratamento de feridas e a reabilitação.  

A equipa de cuidados continuados integrados da UCC onde for realizado o 

estágio, tem uma capacidade máxima de 20 pessoas, sendo destes no máximo 14 para 

a área de reabilitação, seis para o EEER e oito para os dois fisioterapeutas da equipa. 

 

2.3. Análise da População-Alvo 

O Instituto Nacional de Estatística (INE), apresenta dados relativos à estrutura 

etária da população residente que demonstram um crescente envelhecimento da 

população em todo o território continental e ilhas, constatado através do aumento do 

número de população de 65 e mais anos de idade, tal como se pode verificar pela 

análise da Figura 2. Comparativamente ao ano de 2014, verificou-se em 2019 uma 

redução no número de jovens (entre os 0 e os 14 anos) de 93.256 e de pessoas em 

idade ativa (entre os 15 e os 64 anos) de 160.914, face a um aumento do número de 

pessoas idosas (≥ 65 anos) de 175.257 (INE, 2020, p.24). 
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Figura 2 – População residente por grandes grupos etários (Nº), 2014-2019 

Fonte: INE (2020) 

A Unidade Local onde foi realizado o estágio localiza-se no Alentejo, pelo que, de 

acordo com os dados estatísticos do INE, é uma população envelhecida. O Índice de 

envelhecimento em Portugal em 2019, era de 163,2 idosos por cada 100 jovens, sendo 

a região do Alentejo a mais envelhecida e a região autónoma dos Açores a menos 

envelhecida, tal como se constata pela análise da Figura 3 (INE, 2020, p.28). 

 

 

 

Figura 3 – Índice de Envelhecimento (Nº), Portugal e NUTS II, 2014-2019 

Fonte: INE (2020) 
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Por ter sido realizado o estágio num serviço COVID, importa introduzir alguns 

dados estatísticos relativos ao impacto desta doença na população portuguesa, em 

particular desta região do país.  

A COVID-19 é uma doença altamente transmissível e com uma elevada taxa de 

mortalidade a nível mundial. De acordo com dados do INE, atualizados a 12 de maio de 

2021, existiam no nosso país 840.929 casos confirmados de pessoas com o vírus 

SARS-CoV-2 em Portugal, sendo o número de óbitos nessa mesma data de 16.999 

(INE,2021). 

Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, ou seja, durante o primeiro ano de 

pandemia, foram registados 134.278 óbitos em Portugal, ou seja, mais 23 089 do que a 

média de 2015-2019 para o mesmo período de tempo. Nestes 12 meses, 16 351 dos 

óbitos foram por COVID-19, o que corresponde a 12,2% do total de óbitos e a 70,8% do 

excesso de mortalidade observado. A Figura 4 demonstra a comparação do número de 

óbitos no primeiro ano da pandemia, comparativamente à média de 2015-2019 

(INE,2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Óbitos 2020, 2021 e média 2015-2019, por semana, Portugal, semanas 1 de 2020 a 
13 de 2021 

Fonte: INE,2021 
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É uma doença que afeta as diferentes faixas etárias, contudo, a nível nacional 

existe uma maior prevalência na faixa dos 40-49 anos, tal como se constata através da 

análise da Figura 5. Relativamente ao género, tem maior incidência em mulheres. 

(DGS,2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Número de casos confirmados por grupo etário e sexo 

Fonte: DGS (2021) 

Embora a faixa etária de maior prevalência seja dos 40-49 anos, a maior 

prevalência de óbitos recai sobre a faixa etária superior a 80 anos, com maior incidência 

em mulheres do que em homens, como comprova a Figura 6 (DGS, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Número de óbitos por grupo etário e sexo 

Fonte: DGS (2021) 
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De acordo com dados atualizados pela DGS no dia 16 de maio de 2021, a região 

do Alentejo, apresentava até ao momento, um total de 29.977 casos confirmados e 

número de óbitos nesta data era de 971 (DGS, 2021). 
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3. ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE CUIDADOS 

Os serviços de internamento de medicina são, habitualmente, serviços que 

admitem pessoas com uma enorme diversidade de doenças e que abrangem várias 

áreas de intervenção, nomeadamente respiratória, cardíaca e neurológica. Porém, na 

atual situação de Pandemia em que vivemos, muitos foram os serviços que foram 

reformulados e adaptados para admitir pessoas com COVID-19, independentemente de 

outros antecedentes ou comorbilidades que possuam. 

O serviço de medicina onde foi realizado o estágio final, foi um dos muitos a nível 

nacional, que sofreu alterações e uma enorme adaptação por parte da equipa, bem 

como do espaço físico, para receber doentes portadores do vírus SARS-CoV-2. 

Os cuidados de enfermagem planeados e prestados são registados no programa 

informático SClínico, um programa de fácil acesso e consulta, que permite orientar os 

cuidados, tendo por base a linguagem da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE) (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016).  

Relativamente aos cuidados de ER prestados, não existe um sistema específico 

para o planeamento e registo dos mesmos. O EEER que prestou os cuidados realiza 

apenas um registo descritivo no separador das notas gerais, tendo por base a linguagem 

CIPE e os diagnósticos de ER de acordo com as necessidades da pessoa internada. 

Esta é uma limitação detetada, uma vez que não é possível quantificar não só as horas 

de cuidados previstas, mas acima de tudo impossibilita a avaliação dos resultados da 

implementação de cuidados por parte do EEER, impossibilitando a recolha de 

indicadores diretos que possam contribuir para justificar a pertinência dos cuidados 

desta área de especialização. 

Os cuidados de ER são assegurados pelos três EEER do serviço, sendo que 

estes se encontram na prestação de cuidados gerais, ou seja, não estão alocados 

exclusivamente à prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação. Para além 

disso, considerando que a gestão do tempo é um fator essencial para que os 

enfermeiros possam dedicar algum tempo à prestação de cuidados específicos de ER 

e que considerando que um dos EEER tem horário fixo e os outros dois fazem um 

horário com regime de roulement, aquando da realização da escala existe a 



Programa de RFR para a capacitação da pessoa com COVID-19 para a realização das AVD’s  

 
 

31 
  

preocupação de tentar que exista pelo menos um EEER no turno da manhã e outro no 

turno da tarde para exista uma continuidade na prestação de cuidados de ER. 

Durante o estágio foi possível identificar diagnósticos de ER maioritariamente 

relacionados com a função respiratória, nomeadamente ventilação comprometida, 

limpeza das vias aéreas ineficaz, expetorar ineficaz, mas também com intolerância à 

atividade e défice no autocuidado, muitas vezes devido à debilidade da função 

respiratória ou mesmo por se encontrarem numa fase da doença em que é aconselhado 

o repouso, pelo que, inerentemente provoca défice no autocuidado.  

A intervenção do EEER, deve assim ser direcionada para a RFR, com o intuito 

de mobilizar e eliminar as secreções, melhorar a ventilação pulmonar, promover a 

reexpansão pulmonar, melhorar a oxigenação e as trocas gasosas, diminuir o trabalho 

respiratório, diminuir o consumo de oxigénio, aumentar a mobilidade torácica, aumentar 

a força muscular respiratória, reeducar a musculatura respiratória, prevenir 

complicações e acelerar a recuperação da pessoa (Cordeiro & Menoita, 2021). 

Relativamente aos recursos materiais para a prestação de cuidados de ER, 

existem vários materiais disponíveis que podem ser utilizados de acordo com as 

intervenções a realizar com a pessoa, com base nas necessidades detetadas pelo 

EEER, nomeadamente bastões, canadianas, andarilhos, bola terapêutica, bola de 

propriocepção, inspirómetros de incentivo, colchões para alívio de pressão, entre outros.  

No entanto, por ser um serviço COVID, é necessário que o enfermeiro tenha em atenção 

o facto de existirem materiais que são de fácil desinfeção e poderão ser utilizados e 

outros em que é necessário usar a imaginação para a sua substituição. 

Importa referir que o serviço dispõe de outros materiais que existem em qualquer 

serviço, mas que são essenciais à realização das sessões de RFR, como monitores de 

parâmetros vitais e oxímetro para monitorizar parâmetros como a tensão arterial, 

frequência cardíaca e saturação periférica de oxigénio. Esta monitorização é essencial 

durante as sessões de cuidados de ER, de forma a detetar alterações que obriguem à 

interrupção/redução da intensidade dos exercícios, nomeadamente taquipneia ou 

diminuição da SPO2 de 4% face ao valor inicial ou SPO2 inferior a 90% (Ordem dos 

Enfermeiros, 2020). 

Um dos aspetos positivos do espaço físico do serviço é o facto de existir em cada 

enfermaria um WC, que permite ao EEER realizar o treino de AVD’s com a pessoa, 

nomeadamente, a higiene pessoal. O WC garante as condições de segurança para o 
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treino, visto que tem ao dispor barras de apoio e uma área suficiente para a colocação 

de uma cadeira de banho, essencial para o treino desta AVD com a pessoa com COVID-

19, uma vez que permite reduzir o consumo de energia despendido para a execução da 

mesma. 

Os cuidados de ER são valorizados pela equipa de enfermagem, sendo evidente 

o reconhecimento dos mesmos, através da frequente solicitação do EEER para 

discussão de situações clínicas ou mesmo para esclarecimento de dúvidas, que 

comprova a importância da existência de enfermeiros especialistas numa equipa, bem 

como a importância de, enquanto enfermeiros, continuarmos a estudar e a desenvolver 

competências e conhecimentos. 

 
3.1. Problemática associada ao Contexto de Estágio 

As doenças respiratórias têm uma elevada prevalência em Portugal, sendo 

responsáveis por cerca de 19% dos óbitos. Constituem-se ainda a principal causa dos 

internamentos hospitalares e estima-se que a curto prazo, o número de mortes por 

doença respiratória venha a aumentar (Observatório Nacional das Doenças 

Respiratórias, 2018). 

Considera-se que os principais responsáveis pelo aumento da prevalência das 

doenças respiratórias são a inatividade física e a manutenção de hábitos tabágicos 

elevados. De acordo com dados do INE, em 2016 morreram em Portugal 13474 pessoas 

por doença respiratória, o que se traduz em 12,1% do total de mortes nesse ano. Em 

média morreram 37 pessoas por dia por doença respiratória, sendo a idade média 

destas pessoas de 82,5 anos (Observatório Nacional de Doenças Respiratórias, 2018). 

Também a COVID-19 tem uma maior prevalência de óbitos na faixa etária 

superior a 80 anos, o que coincide com o que se constata na prevalência de óbitos das 

doenças respiratórias no geral. Contudo, ao analisar a incidência de casos confirmados, 

verifica-se que abrange as várias faixas etárias, sendo a maior prevalência na faixa 

etária dos 40-49 anos (DGS, 2021).  

A COVID-19 é uma doença que afeta maioritariamente o trato respiratório, que 

pode ir desde a doença respiratória ligeira, sem insuficiência respiratória, até casos de 

pneumonia mais ou menos extensa com hipoxémia significativa ou até mesmo evoluir 
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para situações mais graves como Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e/ou 

Sépsis (Rocha, 2020). 

Os objetivos dos cuidados de ER nas pessoas com COVID-19 passam, 

essencialmente, pelo alívio da sintomatologia, diminuir as complicações e gerir a 

ansiedade.  Para alcançar estes objetivos perspetivam-se exercícios e técnicas tais 

como: exercícios respiratórios e de relaxamento, exercícios abdómino-diafragmáticos, 

exercícios de expansão torácica, treino dos músculos respiratórios, mobilização e 

drenagem de secreções traqueobrônquicas quando estas condicionam a oxigenação e 

o conforto da pessoa e incentivas o decúbito ventral, em caso de tolerância (Ordem dos 

Enfermeiros, 2020). 

A pessoa com COVID-19, apresenta normalmente um quadro clínico ao qual se 

associa a (maior) intolerância ao exercício, redução da força muscular, um padrão 

ventilatório ineficaz e incapacidade para eliminar eficazmente a expetoração (Rocha, 

2020). Em contexto hospitalar, o papel do EEER junto da pessoa com COVID-19 passa 

por intervir, de acordo com a tolerância da pessoa, a nível de RFR, fortalecimento 

muscular e treino de exercício. No caso de pessoas com maiores complicações 

associadas ao repouso prolongado no leito, é essencial a intervenção a nível de 

recuperação funcional, autocuidado e preparação para o regresso a casa. A intervenção 

do EEER, para além de ambicionar ganhos em saúde, deve também visar a redução 

dos dias de internamento da pessoa, de forma a promover um regresso o mais rápido 

possível ao seu contexto domiciliário (Rocha, 2020).  

Assim, de acordo com os objetivos do EEER na intervenção com a pessoa com 

COVID-19 e com recurso ao Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da 

Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, aprovado por maioria, com alterações, 

na Assembleia do colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação em 2015, 

foram definidos como diagnósticos de EEER a intervir: ventilação ineficaz, limpeza das 

vias aéreas ineficaz intolerância à atividade e autocuidado comprometido. 

 

Ventilação Ineficaz 

A ventilação define-se como o movimento de entrada e saída de ar dos pulmões, 

ocorrendo a passagem de ar pelas vias aéreas e a existência de uma ventilação eficaz 
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depende fundamentalmente da função dos músculos respiratórios e das propriedades 

resistidas e elásticas do pulmão e da caixa torácica (Cordeiro & Menoita, 2012). 

A ventilação normal é um processo cíclico, que inclui duas fases: a inspiração e 

a expiração. A inspiração corresponde à entrada de ar nos pulmões e é considerada um 

processo ativo, uma vez que envolve consumo de energia. Por sua vez, a expiração 

corresponde à expulsão do ar para o exterior e é considerada um processo passivo, 

uma vez que não é necessário o consumo de energia (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Existem várias técnicas de RFR que visam melhorar a ventilação alveolar, entre 

as quais a expiração com lábios semicerrados, respiração diafragmática, inspirometria 

de incentivo, reeducação diafragmática e reeducação costal global e seletiva (Cordeiro 

& Menoita, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

 

Limpeza das vias áreas ineficaz 

A RFR tem como um dos principais objetivos, assegurar a permeabilidade das 

vias aéreas, através de técnicas que facilitem a eliminação das secreções brônquicas 

(Olazabal, 2003). 

A presença de secreções no sistema respiratório pode levar à obstrução e 

consequentemente provocar um aumento do trabalho respiratório. A acumulação das 

secreções na via aérea pode provocar a deterioração destas como consequência do 

processo inflamatório, aumentando o risco de infeção. De forma a evitar a obstrução da 

via aérea e consequentemente a sua deterioração, prevenir infeções e melhorar a 

função pulmonar, é essencial manter a permeabilidade das vias áreas (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas, que visam assegurar a 

permeabilidade das vias aéreas, nomeadamente: tosse dirigida/ assistida, drenagem 

postural, manobras acessórias, ciclo ativo da respiração, pressão positiva expiratória, 

expiração lenta total com a glote aberta em decúbito lateral e utilização de flutter e 

acapella (Cordeiro & Menoita, 2012). 
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Intolerância à atividade e autocuidado comprometido 

Embora estes sejam diagnósticos distintos, considera-se que faz sentido falar 

dos dois em conjunto, uma vez que estão inteiramente relacionados. 

A intolerância à atividade é um dos sintomas mais comuns em pessoas com 

doenças respiratórias e é considerada um dos principais fatores limitativos das AVD’s. 

A intolerância à atividade traduz-se na incapacidade de a pessoa realizar determinada 

tarefa e/ou atividade física, na duração e intensidade normalmente tolerável para 

pessoas sem patologia associada e relativamente sedentárias (Ordem dos Enfermeiros, 

2018). 

A dispneia é um dos sintomas mais associados à intolerância à atividade e 

frequentemente a pessoa que sente dispneia, numa tentativa de evitar esta sensação, 

adota um estilo de vida menos ativo. Esta diminuição da atividade vai potenciar a 

diminuição da força muscular e consequentemente a perda de independência funcional 

e incapacidade (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

É assim essencial o treino do exercício inserido num programa de RFR, com 

vista a aumentar a tolerância da pessoa à atividade e aumentar a sua qualidade de vida 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Como forma de reeducar no esforço, existem técnicas que podem ser realizadas, 

entre as quais: exercícios de mobilização torácica e osteoarticular, treino de exercício 

aeróbio e treino de AVD’s (Cordeiro & Menoita, 2012). 

O autocuidado comprometido, na pessoa com COVID-19, pode frequentemente, 

estar associado à intolerância à atividade. De acordo com a Teoria do Défice de 

Autocuidado de Dorothea Orem, o objetivo do enfermeiro é assistir a pessoa nas suas 

necessidades e permitir o retorno ao autocuidado (Hoeman, 2011). Assim o EEER, de 

acordo com as suas competências específicas, deve elaborar e implementar programas 

de treino de AVD’s, com vista a maximizar a autonomia da pessoa no autocuidado. 
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4. PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

No presente capítulo será realizada uma análise ao projeto de intervenção 

desenvolvido e implementado durante o estágio final, num Serviço de Medicina da 

região sul. Como já referido, o projeto de intervenção foi realizado na área da RFR, com 

o desígnio de capacitar a pessoa com COVID-19 para a realização das AVD’s.  

Ao longo do capítulo, após a fundamentação teórica da problemática, serão 

abordados aspetos mais específicos acerca do projeto de intervenção, nomeadamente 

a metodologia, os objetivos do projeto, a população-alvo, fazendo referência aos 

critérios de inclusão estipulados previamente para a seleção da amostra e por fim serão 

apresentados os resultados obtidos com a implementação do projeto de intervenção e 

realizada uma discussão dos mesmos. 

 

4.1. Enquadramento Teórico da Problemática 

 
Para a implementação do projeto de intervenção foram estipuladas intervenções 

e exercícios de RFR, cada um deles com diferentes objetivos, com a vista a reduzir a 

dispneia da pessoa com COVID-19, de forma a promover a capacitação para a 

realização das suas AVD’s. 

A RFR, também denominada de Cinesiterapia Respiratória, define-se como a 

terapêutica que utiliza essencialmente o movimento na sua intervenção. Esta tem como 

objetivo o restabelecimento do padrão funcional da respiração, atuando nos fenómenos 

mecânicos da respiração, ou seja, na ventilação externa, e através desta visa melhorar 

a ventilação alveolar, utilizando para isso vários exercícios respiratórios que consistem 

em técnicas manuais, posturais e cinéticas, dos componentes tóraco-abdominais que 

podem ser realizadas isoladamente ou associadas a outras técnicas (Olazabal, 2003; 

Cordeiro & Menoita, 2012). 

São vários os objetivos da RFR, de acordo com o tipo de técnica/ exercício 

realizados, que passam por, reduzir a tensão psíquica e muscular, diminuindo a 

sobrecarga muscular, prevenir e corrigir os defeitos ventilatórios para melhorar a 
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distribuição e a ventilação alveolar, assegurar a permeabilidade das vias aéreas, impedir 

a formação de aderências pleurais para manter e recuperar a mobilidade costal e 

diafragmática, corrigir os defeitos posturais e reeducar no esforço (Cordeiro & Menoita, 

2012). 

Dos vários exercícios/ técnicas de RFR existentes, antecipadamente foram 

identificados os que seriam incluídos no projeto de intervenção, nomeadamente: 

consciencialização e controlo da respiração, técnicas de descanso e relaxamento, 

respiração diafragmática, expiração com lábios semicerrados, abertura costal global, 

abertura costal seletiva, tosse dirigida/assistida, drenagem postural e utilização de 

manobras acessórias. 

Consciencialização e controlo da respiração – De acordo com vários autores, 

todos os programas de RFR devem ser iniciados com este exercício, uma vez que a 

tomada de consciência dos tempos respiratórios contribui para o relaxamento físico e 

psíquico, que são essenciais para uma ventilação eficaz como também para a 

colaboração da pessoa com o EEER. A pessoa deve ser incentivada a colocar-se numa 

posição confortável, com uma postura correta e inspirar pelo nariz e expirar 

passivamente pela boca. Ao consciencializar-se dos tempos respiratórios, a pessoa irá 

conseguir controlar a frequência, amplitude e ritmo, de acordo com a situação, de forma 

a obter uma melhor ventilação com menos gasto de energia (Olazabal, 2003; Cordeiro 

& Menoita 2012). 

Técnicas de descanso e relaxamento – Esta técnica baseia-se no ensino à 

pessoa, acerca de posições corporais que podem ser adotadas, de forma a descontrair 

os músculos acessórios da respiração, a cintura escapular, pescoço e membros 

superiores, o que irá facilitar a respiração diafragmática, uma vez que otimizam o estado 

de tensão-comprimento do diafragma, permitindo a este uma curvatura fisiológica. Estas 

posições são também utilizadas como forma de conservação de energia. Exemplos 

destas posições são a posição de cocheiro sentado, em que a pessoa se senta e inclina 

para a frente, com o tronco fletido e com os cotovelos apoiados nos membros inferiores 

e a posição de cocheiro em pé, em que a pessoa na posição de pé se inclina para a 

frente e apoia as mãos sobre as coxas (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Respiração diafragmática – A respiração diafragmática, também denominada de 

respiração abdómino-diafragmática é uma técnica que tem como objetivo reduzir o 

trabalho respiratório, uma vez que proporciona uma maior excursão do diafragma 
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através de inspirações profundas e expirações lentas. Assim, será possível melhorar a 

eficiência da ventilação e favorecer um padrão respiratório fisiológico, através da 

melhoria das trocas gasosas e oxigenação. Esta técnica pode ser realizada de acordo 

com a porção do diafragma que se pretende trabalhar. O exercício consiste em realizar 

uma inspiração lenta e profunda pelo nariz, dirigindo o ar para o abdómen seguida de 

uma expiração passiva, lenta e controlada. No final da expiração o EEER pode ajudar a 

expulsar o ar através de uma ligeira pressão que acompanha o movimento expiratório 

(Olazabal, 2003; Cordeiro & Menoita, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Expiração com lábios semicerrados – Esta é uma técnica que pode ser 

associada a vários exercícios respiratórios e tem como objetivo aumentar o volume 

corrente e reduzir a quantidade de ar que se acumula nos alvéolos. A ventilação alveolar 

mais eficaz é conseguida através desta técnica devido ao efeito de pressão positiva 

aplicada no final da expiração, prevenindo assim o colapso brônquico com consequente 

melhoria da sobrecarga muscular e energética. Este tipo de respiração permite reduzir 

a frequência respiratória, aumentar o volume corrente e melhorar a tolerância ao 

esforço. A técnica consiste em inspirar lentamente pelo nariz contando até 3 e expirar 

lentamente pela boca contando até 4, com os lábios semicerrados (Cordeiro & Menoita, 

2012). 

Abertura costal global – Este exercício permite melhorar a distribuição e a 

ventilação alveolar e promover a expansão torácica, através da utilização de um bastão.  

A técnica deve ser realizada com a pessoa na posição de decúbito dorsal, com os 

membros superiores em extensão e com as mãos afastadas à largura dos ombros. O 

movimento de fazer subir e descer o bastão deve ser sincronizado com os movimentos 

respiratórios, ou seja, quando o bastão sobe a pessoa deve inspirar e quando o bastão 

desce a pessoa deve expirar. O exercício pode ser realizado de forma ativa pela própria 

pessoa ou de forma passiva, no caso de ser necessária a ajuda do EEER (Cordeiro & 

Menoita, 2012). 

Abertura costal seletiva – A abertura costal seletiva é um exercício que permite 

promover e recuperar a mobilidade costal, favorecendo a expansão pulmonar e torácica 

do lado a reeducar. Para além destes benefícios, permite ainda reduzir a possibilidade 

de atelectasias e evitar a acumulação de secreções. Para a realização desta técnica a 

pessoa deve ser posicionada em decúbito lateral para o lado oposto ao afetado. No 

momento da inspiração deve ser realizada a flexão da escapulo-umeral de acordo com 

a tolerância da pessoa e no momento da expiração é realizada a extensão da escapulo-
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umeral. A mão do EEER deve ser colocada a nível costal inferior, exercendo uma ligeira 

pressão no final da expiração (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Tosse dirigida/assistida – A tosse é um ato reflexo de defesa do nosso 

organismo, que permite que as vias aéreas se libertem de um grande número de 

substâncias indesejáveis. É um dos principais mecanismos de limpeza das vias aéreas, 

contudo, existem situações em que a eficácia da tosse pode estar comprometida devido 

a fatores como a imobilidade, dor ou diminuição da força dos músculos respiratórios e 

abdominais. A tosse dirigida é uma tosse intencional, que simula as características da 

tosse espontânea e eficaz. É realizada num momento oportuno, ou seja, após a 

mobilização das secreções. A técnica deve ser executada com a pessoa na posição de 

sentado ou com a cabeceira elevada para que o procedimento seja mais eficaz. No caso 

de pessoas com incapacidade para realizar a técnica de tosse dirigida, o EEER pode 

promover a tosse assistida, auxiliando a pessoa através da realização de uma 

compressão manual vigorosa sobre a região hipogástrica ou costal inferior, durante a 

fase expiratória. Esta compressão irá promover a compressão torácica e estimular a 

tosse (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Drenagem postural – A drenagem postural é uma técnica que tem como objetivo 

a limpeza das vias aéreas, através da mobilização de secreções de um ou mais 

segmentos pulmonares, através da adoção de posições que pela força da gravidade 

permitem a sua mobilização. Para se perceber qual a posição de drenagem em que a 

pessoa deve ser colocada é essencial determinar quais os segmentos a tratar, através 

da observação da radiografia, mas também através da auscultação. Cada posição de 

drenagem deve ser mantida por 5 a 10 minutos e no caso de a pessoa ter prescritos 

broncodilatadores, estes devem ser administrados cerca de 15 minutos antes de ser 

iniciada a drenagem (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Manobras acessórias – As manobras acessórias são usualmente associadas a 

outras técnicas, nomeadamente a drenagem postural, revelando-se eficazes na 

eliminação de secreções. Estas podem ser associadas em todos os decúbitos de 

drenagem postural. Ao utilizar as manobras acessórias vamos aumentar a eficácia do 

reflexo de tosse, uma vez que estas facilitam o desprendimento e a 

progressão/mobilização das secreções, auxiliam o fluxo expiratório e a ventilação 

seletiva de determinas zonas pulmonares. As manobras acessórias existentes incluem 

a percussão, a compressão e a vibração. A percussão tem como objetivo desprender 

as secreções brônquicas através da ação das ondas mecânicas produzidas e mobilizar 
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as secreções, facilitando o seu deslocamento para uma região superior da árvore 

brônquica, promovendo a sua eliminação. A compressão é uma técnica que consiste 

em comprimir a parede do tórax na fase expiratória e descomprimir na fase inspiratória, 

facilitando a mobilização das secreções das vias aéreas distais para as proximais. A 

vibração é uma técnica que consiste em realizar movimentos oscilatórios rápidos e 

rítmicos de pequena amplitude sobre a parede do tórax, na fase expiratória, com 

intensidade suficiente para provocar uma vibração ao nível bronquial. Tem como 

objetivo mobilizar secreções já livres na árvore brônquica em direção aos brônquios de 

maior calibre, para que sejam eliminadas. Esta deve ser realizada após a técnica de 

percussão, uma vez que se pretende que as secreções já se encontrem soltas. As 

manobras de compressão e vibração podem ser aplicadas concomitantemente, 

designando-se vibrocompressão. A compressão e a oscilação efetuadas durante a 

vibração vão permitir o aumento do pico expiratório, o aumento do fluxo aéreo 

expiratório, o aumento do transporte de muco devido à diminuição da viscosidade das 

secreções e a otimização do mecanismo da tosse (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Todas as técnicas descritas acima irão permitir à pessoa reduzir a dispneia e 

aumentar a sua tolerância ao esforço, de forma a conseguir realizar de forma autónoma 

as suas AVD’s. 

 

4.2. Metodologia 

O projeto de intervenção realizado ao longo do estágio final foi elaborado e 

aprovado antes da sua execução. Tem por base uma problemática específica que se 

incluí nas áreas de intervenção do EEER, de forma a compreender os benefícios da 

intervenção do EEER junto das pessoas com COVID-19, com vista a promover a 

capacitação da pessoa para a realização das AVD’s. As atividades desenvolvidas foram 

previamente estipuladas num cronograma, que foi cumprido (APÊNDICE I). 

É considerado um estudo de caso múltiplo de natureza descritiva, uma vez que 

permitiu a descrição das características da população-alvo, através da colheita de dados 

realizada num formulário que foi elaborado para tal (APÊNDICE II), bem como, a 

descrição dos resultados obtidos, após a aplicação dos instrumentos de avaliação 

utilizados. 
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Os dados foram colhidos através do formulário de colheita de dados, elaborado 

para este projeto específico, e foram sujeitos a uma análise estatística, que foi efetuada 

com recurso ao Microsoft Office Excel. 

O estudo de caso é um método de investigação empírica que investiga um 

fenómeno (caso) com rigor científico e é um método de eleição quando a investigação 

visa uma compreensão profunda do respetivo caso em estudo (Yin, 2018). Na sua 

essência, um estudo de caso compreende um método de investigação rigoroso que não 

se limita à recolha de dados, pois inclui um desenho de investigação, técnicas de 

colheita de dados e métodos de análise dos dados. O estudo de casos múltiplos é um 

tipo de estudo de caso que recorre a múltiplos casos para uma compreensão mais 

profunda do fenómeno ou fenómenos em estudo e a principal vantagem associada a 

este método é a possibilidade de obter resultados mais robustos do que se o estudo for 

realizado com um caso isolado, pelo que se defende que este método pode contribuir 

com uma investigação mais convincente (Yin, 2018). 

O referencial teórico de enfermagem que serviu de suporte ao projeto de 

intervenção foi a Teoria do Défice de Autocuidado de Dorothea Orem. Neste modelo, os 

enfermeiros de reabilitação apoiam a aquisição de competências, valorizando assim o 

conceito de autocuidado. É a própria pessoa a responsável por dirigir os cuidados, 

definindo como desejam que o cuidado seja prestado, de acordo com as suas 

necessidades e preferências (Hoeman, 2011). A pessoa é assim parte integrante do 

plano de cuidados definido para si, de acordo com os seus objetivos e metas a alcançar. 

Orem, através da teoria do défice do autocuidado trouxe para a enfermagem 

conceitos que assumem aspetos particulares como o autocuidado, o conceito central da 

teoria. Este pode definir-se como todas as atividades que favorecem o aperfeiçoamento 

e amadurecem as pessoas que a iniciam, não se restringindo às AVD’s e às atividades 

instrumentais, abrangendo assim todo os aspetos vivenciais (Queirós et al., 2014). 

Orem na sua teoria identificou cinco métodos que podem ser utilizados pelos 

enfermeiros de forma isolada ou combinada, são eles: executar ou agir, substituindo a 

pessoa no que a mesma não é capaz de fazer; orientar e encaminhar; dar apoio físico 

e/ou psicológico; criar e manter um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento; 

ensinar (Queirós et al., 2014).  
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De acordo com Queirós et al. (2014), compreender a interação da pessoa com 

o ambiente e que impacto tem essa interação na saúde das pessoas é essencial para 

planear os cuidados e a definir as intervenções que melhoram a sua saúde e bem-estar. 

Para inclusão dos participantes no programa de ER, definiram-se critérios de 

inclusão, nomeadamente: 

• Pessoa portadora de COVID-19 (teste positivo ao vírus SARS-CoV-2); 

• Existência de critérios de hipoxémia (PaO2<80mmHg) e/ou SPO2 <94%. 

 
Na fase de elaboração do projeto foram definidas todas as intervenções e 

exercícios de RFR a implementar, projeto este que foi submetido a avaliação e ao qual 

foi dado um parecer positivo (ANEXO I). Contudo, nem todas as técnicas e exercícios 

foram implementados em todos os participantes, uma vez que estes têm objetivos 

distintos, onde se inclui, reduzir a tensão psíquica e muscular, melhorar a distribuição 

e a ventilação alveolar, assegurar a permeabilidade das vias aéreas e reeducar no 

esforço, e a sua implementação depende diretamente da avaliação da pessoa, 

particularmente dos diagnósticos de ER e das necessidades de intervenção.  

Foi previamente definido que seriam efetuadas, pelo menos, três sessões de 

RFR a cada participante e antecipou-se uma duração mínima para cada sessão de 30 

minutos. A implementação das intervenções e dos exercícios foi realizada de acordo 

com o grau de tolerância da pessoa, com um aumento progressivo e gradual do 

número de séries e de repetições.  

A avaliação diagnóstica foi realizada em todas a sessões e foi efetuada através 

da avaliação de: Parâmetros biofisiológicos, Funcionalidade respiratória, 

particularmente, características da respiração, SPO2, auscultação pulmonar, Escala de 

Borg Modificada (ANEXO II). De forma a avaliar o grau de dependência nas AVD’s foi 

utilizado o Índice de Barthel (ANEXO III), que se aplicou em três momentos distintos, 

sendo eles na avaliação inicial e final e foi ainda efetuada uma avaliação intercalar. 

Importa referir que também foram contemplados na avaliação diagnóstica todos os 

meios complementares de diagnóstico disponíveis, salientando-se a gasimetria arterial 

e os exames imagiológicos. 
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Escala de Borg modificada 
 

A Escala de Borg modificada surge em 1982, pelo seu autor Gunnar Borg, com 

o objetivo de avaliar o grau de dispneia em tempo real (Ordem dos Enfermeiros, 2016). 

Esta é uma escala de fácil utilização e que permite à pessoa, quantificar a sua dispneia 

no momento da realização de uma tarefa ou exercício, numa escala de 0 a 10, onde 0 

corresponde a “nenhuma falta de ar” e 10 corresponde a “falta de ar máxima” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2016). 

De acordo com Cordeiro e Menoita (2012), a avaliação da dispneia traduz não 

só o tipo e intensidade que despoleta a dispneia, mas também possibilita refletir acerca 

dos efeitos do sintoma sobre a qualidade de vida da pessoa. 

 

 

Índice de Barthel 
 
O Índice de Barthel surgiu em 1965 pelos autores Mahoney e Barthel. Encontra-

se traduzido para português e validado em Portugal por Araújo, Ribeiro, Oliveira e Pinto 

em 2007. Segundo os autores este instrumento permite avaliar o nível de dependência 

da pessoa para a realização de dez atividades básicas de vida, nomeadamente, comer, 

higiene, uso do sanitário, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, 

transferências e subir e descer escadas (Ordem dos Enfermeiros, 2016). 

A pontuação da escala varia de 0 a 100 pontos, com intervalos de 5 pontos. 

Onde 0 é considerado que existe uma dependência máxima nas AVD’s e 100 

corresponde à independência total nas AVD’s avaliadas (Ordem dos Enfermeiros, 

2016). 

De acordo com Azeredo e Matos (2003), a pontuação total obtida pode ser 

agrupada em diferentes níveis de dependência. Assim, para estes autores existem 

intervalos que correspondem aos diferentes níveis de dependência:0-20 dependência 

total, 21-60 dependência grave, 61-90 dependência moderada, 91-99 dependência 

muito leve e 100 nenhuma dependência/independência. 

Os Diagnósticos de ER, identificados com recurso à CIPE, incluíram: intolerância 

à atividade presente; ventilação ineficaz; limpeza das vias aéreas ineficaz e autocuidado 

comprometido. De acordo com os diagnósticos referidos, estabeleceram-se os 
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seguintes resultados esperados e intervenções de ER, esquematizados na seguinte 

tabela. 

 

Diagnóstico de ER Resultados Esperados Intervenções de ER 

Intolerância à 
atividade presente 

→ Promover alívio da 

dispneia 

→ Promover a 

realização de 

atividades 

→ Reduzir a tensão 

psíquica e muscular 

→ Avaliar intolerância à 

atividade 

→ Avaliar a dispneia através da 

Escala de Borg modificada 

→ Avaliar conhecimento sobre 

técnica sobre técnica de 

conservação de energia 

→ Ensinar sobre técnica de 

conservação de energia 

→ Planear atividade física 

→ Planear repouso 

Ventilação Ineficaz → Promover ventilação 

eficaz 

→ Otimizar ventilação 

→ Reduzir a dispneia 

→ Reduzir ansiedade 

→ Prevenir limitações e 

melhorar a 

mobilidade e 

dinâmica costal e 

diafragmática 

 

→ Executar técnica de 

posicionamento 

→ Realizar treino de 

dissociação dos tempos 

respiratórios 

→ Executar técnica de 

expiração com lábios 

semicerrados 

→ Executar técnica de abertura 

costal global e seletiva 

→ Executar técnica de 

drenagem postural 

→ Executar técnica de 

respiração abdómino-

diafragmática 
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Limpeza das vias 
aéreas ineficaz 

→ Assegurar a 

permeabilidade das 

vias aéreas  

→ Mobilizar secreções 

→ Realizar técnica de 

tosse dirigida de 

forma eficaz  

 

→ Instruir e treinar técnica de 

tosse dirigida/assistida 

→ Executar técnica de 

drenagem postural e 

utilização de manobras 

acessórias 

 

Autocuidado 
comprometido 

→ Promover 

autonomia no 

autocuidado 

 

→ Avaliar autocuidado através 

do Índice de Barthel 

→ Instruir acerca da utilização 

de dispositivos auxiliares do 

autocuidado 

→ Treinar autocuidado com 

vigilância dos parâmetros 

vitais 

→ Instruir acerca da importância 

de cumprir períodos de 

repouso durante a realização 

do autocuidado 

 

Adaptado de Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (Ordem dos Enfermeiros, 2015). 
 

De forma a garantir o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos, a 

cada participante foi entregue um documento de Consentimento Informado, Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE III), onde se incluiu o título do projeto de intervenção, bem 

como os objetivos do mesmo. Todos os participantes deram o seu consentimento, de 

forma informada, livre e esclarecida, com a garantia de que será mantida a 

anonimização dos dados e que estes serão armazenados em computador de uso 

pessoal e exclusivo do investigador principal, cujo disco se encontra encriptado, sendo 

possível apenas aceder com palavra-passe de conhecimento restrito ao investigador. 

Todos os dados serão conservados pelo mínimo de tempo necessário para a finalização 
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do estudo e serão eliminados após a conclusão do mesmo e realização da Prova Pública 

de Defesa. 

Para a realização do projeto de intervenção, este foi também submetido à 

Comissão de Ética da instituição acolhedora do IV Curso de Mestrado em Enfermagem 

em associação, neste caso, o Instituto Politécnico de Beja, da qual foi obtido um parecer 

positivo para a realização do estudo (ANEXO IV). Foi também realizado um 

requerimento à Comissão de Ética da Unidade Hospitalar onde foi realizado o Estágio 

Final e desenvolvido o projeto de intervenção, que na primeira apreciação solicitou mais 

informações relativas à implementação do projeto, que foram disponibilizadas. Contudo, 

até à data de submissão do relatório não foi enviado o parecer final da respetiva 

comissão. 

 

 

4.3. Objetivos de Intervenção Profissional 

O projeto teve por base os objetivos de aprendizagem presentes no planeamento 

da Unidade Curricular, de acordo com os conhecimentos e competências a desenvolver 

estipulados.  

De acordo com o planeamento de atividades, os objetivos do estágio final 

passam por: Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam 

limitações da atividade e incapacidades; Implementar programas de treino motor, 

visando a adaptação às limitações da mobilidade e à maximização da autonomia e da 

qualidade de vida; Diagnosticar, planear, executar e avaliar intervenções de ER à 

pessoa com problemas cardíacos, respiratórios, neurológicos e com problemas de 

natureza traumática, ortopédicos e ortotraumatológicos; Capacitar a pessoa com 

incapacidade, limitação e/ou restrição da participação para a reinserção e exercício de 

cidadania; Desenvolver programas de treino de AVD’s e de utilização de ajudas 

técnicas; Gerir os cuidados, e projetos, otimizando a resposta da equipa de enfermagem 

e seus colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional; Produzir dados que 

demonstrem resultados sensíveis aos cuidados de ER. 

Foi assim definido como objetivo geral deste projeto, analisar de que forma um 

programa de RFR pode contribuir para capacitar a pessoa com COVID-19, na realização 

das AVD’s. De forma a alcançar o objetivo geral definido, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 
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• Avaliar a funcionalidade respiratória da pessoa com COVID-19 com 

recurso aos instrumentos de avaliação selecionados; 

• Identificar os diagnósticos de ER; 

• Planear as intervenções de ER, de acordo com os diagnósticos 

identificados; 

• Promover a permeabilidade das vias aéreas através da realização de 

exercícios de RFR; 

• Promover a ventilação eficaz através da realização de exercícios de RFR; 

• Promover o alívio da dispneia, através da realização de técnicas de 

conservação de energia; 

• Capacitar a pessoa para a autonomia na realização das AVD’s. 

 

 

4.4. População-Alvo 

A população-alvo do projeto de intervenção, surge após a aplicação dos critérios 

de inclusão previamente definidos para o projeto, já referidos anteriormente na 

metodologia. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão, que foi realizada ao longo do período 

de estágio, foi obtida uma amostra de 11 participantes. Dos participantes, cinco eram 

do género feminino e seis do género masculino, obtendo assim uma percentagem de 

55% de participantes do género masculino e 45% de participantes do género feminino, 

tal como reflete o gráfico seguinte (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Género dos participantes do projeto de intervenção 
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A amostra apresenta uma grande variedade de idades, sendo o participante mais 

novo de 32 anos e o mais velho de 92 anos, sendo a média de idade da amostra de 

aproximadamente 58 anos. 

Refletindo acerca da amostra obtida, podemos concluir, que tal como a literatura 

indica, a COVID-19 é uma doença que afeta pessoas das várias faixas etárias e que 

pode causar necessidade de internamento não só a pessoas de idade avançada, como 

também a pessoas jovens, que se consideravam saudáveis. 

 

4.5. Resultados e Discussão da Implementação do Projeto de 
Intervenção Profissional 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados do Projeto de Intervenção, 

obtidos após a implementação das intervenções de ER definidas previamente. Importa 

referir que a implementação das intervenções, previamente definidas aquando da 

elaboração do projeto, foi sempre realizada considerando a tolerância da pessoa, sendo 

que, por existirem pessoas com faixa etária elevada, não foi possível reunir condições 

de colaboração da pessoa para a execução de algumas técnicas. Após a apresentação 

dos resultados será realizada uma discussão do tema, com base em estudos existentes 

que corroborem ou não os resultados obtidos. 

A Figura 8, ilustra a idade dos 11 participantes no estudo, o que permite verificar 

que foi obtida uma amostra com idades bastante diversificadas, comprovando o facto 

de que a COVID-19 afeta pessoas das diferentes faixas etárias, independentemente das 

comorbilidades já existentes. 
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Figura 8 - Idade dos participantes do projeto de intervenção 

Ao longo das várias sessões de RFR foram avaliados vários parâmetros, através 

da utilização do formulário de colheita de dados elaborado para o efeito. Foi 

estabelecido um mínimo de 3 sessões de RFR para a inclusão no estudo, sendo a 1ª a 

avaliação inicial, a 2ª uma avaliação intercalar e a 3ª a avaliação final.  

Um dos parâmetros avaliados foi a SPO2 de cada participante em todas as 

sessões realizadas, no início e no final da sessão, contudo, para retratar a evolução foi 

considerada a SPO2 final, ou seja, após a realização dos exercícios de RFR. Como 

podemos analisar no gráfico seguinte (Figura 9), na maioria dos participantes existiu 

uma melhoria da SPO2 entre a avaliação inicial e a avaliação final, constatando-se que 

apenas em dois dos participantes essa melhoria não se verificou. Este aspeto poderá 

estar relacionado com a redução da administração de oxigénio que se realizou nesses 

participantes, como poderemos analisar no gráfico seguinte, ou até mesmo com o facto 

da pessoa ter efetuado mais esforço do que o desejado, existindo assim uma redução 

do valor de SPO2. Porém, de forma geral, verificou-se uma evolução favorável nos níveis 

de SPO2, com o decorrer das sessões de RFR realizadas. 
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Figura 9 - Evolução da SPO2 

Como referido anteriormente, outro dos parâmetros avaliados foi o fluxo de 

oxigénio administrado a cada participante no momento das avaliações, de forma a 

compreender a sua evolução ao longo das sessões de RFR. De acordo com o que nos 

mostra o gráfico seguinte (Figura 10), dos 11 participantes no estudo, apenas quatros 

mantiveram necessidade de aporte de oxigénio no momento da avaliação final.   

Podemos assim concluir que existiu uma evolução favorável no que se refere ao 

aporte de oxigénio aos participantes, uma vez que na maioria foi possível realizar um 

desmame gradual até à suspensão da administração e nos quatro casos em que não 

foi possível, verificou-se uma redução do débito ou manutenção, no que se refere à 

comparação entre a avaliação inicial e a avaliação final. Se tivermos em conta a 

avaliação intercalar, existiram duas situações em se constatou um aumento de débito 

na avaliação final face à avaliação intercalar, contudo, importa salientar que este fluxo 

em momento algum foi superior ao da avaliação inicial, o que permite fazer um balanço 

positivo relativamente à evolução deste parâmetro. 
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Figura 10- Evolução do Fluxo de Oxigénio 

Para a realização do projeto de intervenção foram também considerados os 

exames complementares de diagnóstico, sempre que disponíveis, nomeadamente 

radiografia ao tórax e gasimetria arterial. Contudo, por não ser possível os valores nos 

três momentos de avaliação, no gráfico seguinte temos a análise da pressão parcial de 

oxigénio (PaO2) na avaliação inicial e final (Figura 11). Através deste gráfico, podemos 

concluir que, 8 dos 11 participantes apresentaram um aumento do valor de PaO2 na 

avaliação final, comparativamente à avaliação inicial, sendo que num dos três 

participantes onde tal não se verificou, não foi possível obter o valor da PaO2 relativo à 

avaliação final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Evolução da PaO2 na avaliação inicial e final 
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Outro dos parâmetros contemplados no formulário de colheita de dados, foi a 

avaliação da dispneia, através da aplicação da Escala de Borg modificada. Esta é uma 

avaliação subjetiva uma vez que é questionado à pessoa qual o valor que atribui à 

sensação de falta de ar no momento, contudo, através da análise do gráfico seguinte 

(Figura 12), podemos concluir que para além da melhoria quer a nível de SPO2, quer a 

nível da PaO2, como da redução na administração de oxigénio, também a própria 

pessoa, quando questionada, referiu melhoria relativamente à dispneia.  

De acordo com análise do gráfico, verifica-se uma redução ou manutenção do 

nível de dispneia na totalidade dos participantes no estudo. Esta constatação é bastante 

positiva, uma vez que se comprova o benefício da intervenção do EEER, no alívio da 

dispneia da pessoa com COVID-19. 

 

Figura 12 - Evolução da Escala de Borg modificada 

Por fim, o último parâmetro a ser analisado foi a evolução do Índice de Barthel 

ao longo das três avaliações realizadas. Este é um instrumento essencial no estudo, 

uma vez que o objetivo central consiste na capacitação da pessoa com COVID-19 para 

a realização das AVD’s, através da realização de um programa de RFR.  

O gráfico seguinte (Figura 13), demonstra a evolução do Índice de Barthel e 

através da sua análise, podemos concluir que existiu uma evolução positiva em todos 

os participantes, não existindo em momento algum uma regressão. Um dos 
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participantes manteve uma avaliação constante o que se pode dever a um grau de 

incapacidade previamente existente. 

Importa referir que a enorme evolução verificada em alguns dos participantes, 

se deve ao facto de serem pessoas autónomas previamente ao internamento, contudo, 

por existir no serviço um protocolo de levante, em que este só era efetuado após dar 

resposta aos critérios de inclusão, a pessoa encontrava-se submetida a repouso 

prolongado no leito, devido à situação de instabilidade, levando automaticamente a um 

valor mais baixo aquando da aplicação do instrumento de avaliação. 

 

Figura 13 - Evolução do Índice de Barthel 

Os resultados do projeto de intervenção acima apresentados, permitem concluir 

que o programa de RFR apresentou vários benefícios para a pessoa com COVID-19. 

Vários foram os aspetos em que se comprovou uma melhoria após a atuação do EEER 

com os demais exercícios realizados, nomeadamente a nível de SPO2, da redução do 

fluxo de oxigénio, da dispneia, a nível gasimétrico através da análise da PaO2 e ainda a 

nível de capacitação da pessoa na realização das AVD’s. Esta última foi 

maioritariamente conseguida através da melhoria dos parâmetros anteriores, com 

consequente melhoria da ventilação e alívio da dispneia, permitindo assim aumentar a 

capacidade da pessoa para a realização das AVD’s. 
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Com o intuito de compreender se existem outros estudos que corroborem os 

resultados obtidos no projeto de intervenção, foi efetuada uma pesquisa que permitiu 

selecionar três estudos referentes à atuação do EEER com a pessoa com COVID-19. 

No estudo de China et al. (2020), intitulado Cinesiterapia respiratória no doente 

crítico com COVID-19: A intervenção do Enfermeiro de Reabilitação. Os autores 

realizaram um estudo de caso que teve como objetivo descrever as intervenções do 

EEER em termos de cinesiterapia respiratória na pessoa com COVID-19, analisando a 

resposta em termos de parâmetros gasimétricos e ventilatórios antes e após cada 

sessão. 

O estudo de caso foi realizado com uma pessoa de 63 anos, que apresentava 

antecedentes de hipertensão arterial e obesidade, com um período de internamento em 

cuidados intensivos de 38 dias. Utilizaram-se técnicas como aspiração de secreções, 

vibrações, aberturas costais seletivas, expiração manual forçada e ventilação dirigida. 

Foi possível verificar que a realização dos exercícios anteriormente referidos permitiu 

uma melhoria global em todos os parâmetros. 

O estudo de caso de China et al. (2020), permitiu concluir que as intervenções 

de cinesiterapia respiratória realizadas pelo EEER podem contribuir de forma 

significativa para a recuperação da pessoa em situação crítica com COVID-19. 

Raposo e Sousa (2020), realizaram um estudo intitulado Intervenção do 

Enfermeiro Especialista em Reabilitação na dispneia da pessoa com COVID-19: Relato 

de caso, que teve como objetivo avaliar os ganhos sensíveis aos cuidados de ER no 

controlo e redução da dispneia através da otimização da função ventilatória de uma 

pessoa com COVID-19. 

Foi realizado um estudo de caso de natureza descritiva, a uma pessoa de 77 

anos internada numa enfermaria convencional. A pessoa apresentava já vários 

antecedentes, nomeadamente, AVC sem sequelas, asma brônquica, fibrilhação 

auricular não hipocoagulada, dislipidemia, carcionoma da próstata, gastrectomia parcial 

há 30 anos, polipectomia e hipoacusia. Foi realizado um programa de treino aeróbio e 

exercícios de RFR, que incluiu três sessões. Com a implementação destas três sessões 

foi possível verificar ganhos na redução da dispneia, aumento da SPO2, redução da 

tensão muscular e melhoria no ritmo respiratório. 
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O estudo de Raposo e Sousa (2020), concluiu que é possível atuar a nível do 

controlo e redução da dispneia da pessoa com COVID-19, através da implementação 

de um plano de cuidados de ER individualizado. 

O último estudo selecionado foi elaborado por Silva et al. (2020) e intitula-se 

Efeitos de um programa de (tele)reabilitação respiratória na pessoa com COVID-19: um 

estudo de caso. Foi um estudo de caso de abordagem quantitativa e qualitativa, que 

teve como objetivo descrever os ganhos em conhecimento e aprendizagem de 

capacidades através da implementação de um programa de telereabilitação numa 

pessoa com COVID-19, que apresentava dispneia, ansiedade e alteração do fluxo 

expiratório. 

Este foi um estudo de caso referente a uma pessoa de 53 anos, que após ter 

alta hospitalar foi alvo de intervenção com recurso à telereabilitação, através de quatro 

vídeos. Realizaram-se os vídeos com exercícios de RFR de acordo com os diagnósticos 

identificados após a avaliação da função respiratória. Os vídeos foram elaborados por 

EEER e foram enviados através de correio eletrónico e foram realizadas três 

videochamadas com a pessoa durante a execução dos exercícios, com vista a 

esclarecer dúvidas, realizar correções e reforçar os sinais de alerta. 

O estudo de caso de Silva et al. (2020), demonstrou benefícios, uma vez que 

foram evidenciados ganhos na capacitação da pessoa quer a nível do controlo da 

dispneia, quer na redução da ansiedade e depressão como no fluxo aéreo. Concluiu-se 

assim, que o recurso à telereabilitação em contexto de COVID-19 pode ser benéfico na 

capacitação da pessoa no controlo de sintomas, recuperação da mesma no seu 

domicílio e ainda na prevenção de internamento hospitalar. 

Em suma, todos os estudos acima referidos atestam a importância da 

intervenção do EEER na pessoa com COVID-19, sendo comum a todos os estudos uma 

melhoria da pessoa após a atuação do EEER, quer seja em contexto de doença grave 

e de pessoa em situação crítica, quer em contexto de internamento hospitalar em 

enfermaria ou até mesmo em contexto domiciliário, sendo esta última uma forma de 

prevenir a eventual necessidade de internamento hospitalar. 

Estes estudos veem corroborar os resultados obtidos no projeto de intervenção, 

realizado em contexto do Estágio final, em que, também neste se verificou que existiram 

benefícios com a intervenção do EEER junto da pessoa com COVID-19, mais 

concretamente a nível da capacitação para a realização das AVD’s. Importa ainda 
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salientar, que em alguns dos participantes se previa um agravamento do estado e 

possível transferência para unidade de cuidados intensivos, que através da atuação do 

EEER foi possível de evitar, não apenas pelos exercícios realizados no âmbito do 

projeto de intervenção, mas também pela intervenção dos três EEER existentes no 

serviço, que asseguravam a RFR diária a estas pessoas e por vezes com possibilidade 

de intervenção duas vezes por dia. 
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5. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O Estágio é o momento ideal para a aquisição e desenvolvimento de 

competências. De acordo com Hesbeen (2000), “o estágio é a ocasião de o estudante 

descobrir a realidade das situações de vida. É o complemento do ensino escolar que, 

mesmo com as modalidades pedagógicas mais eficazes não se pode substituir a este 

contacto direto com a realidade” (p.136). Assim, embora o período de formação teórica 

seja fundamental para adquirir conhecimentos, é no momento do estágio que nos 

confrontamos com situações reais, que permitem aprofundar e aperfeiçoar os 

conhecimentos teóricos adquiridos previamente.  

É no momento do estágio que existe a ligação do “saber-saber” com o “saber-

fazer” e “saber-estar”. Esta é a ocasião ideal para colocar em prática os saberes 

adquiridos no período teórico, contudo, é também neste momento que surgem mais 

dúvidas e mais frequentemente somos postos à prova, no sentido em que é necessário 

contornar os obstáculos e adaptar a nossa atuação à pessoa que necessita de cuidados 

de enfermagem. São estes obstáculos que nos fazem crescer e que tornam a 

experiência mais rica. 

De acordo com Serrano et al. (2011), “o processo de cuidar, coloca o desafio no 

desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e recursos, ou seja, no 

desenvolvimento de competências” (p.16). É durante o estágio que surgem diversas 

situações que colocam à prova as capacidades, os conhecimentos, bem como a 

utilização dos recursos disponíveis, ou até mesmo, a ausência de recursos, que nos 

permite reinventarmo-nos e consequentemente desenvolver competências.  

“Os profissionais são os actores do processo de mudança e os contextos são um 

imperativo ao desenvolvimento de competências” (Serrano et al., 2011, p.16). O 

desenvolvimento de competências exige assim, não apenas uma dimensão teórica, mas 

também uma dimensão prática, onde, nos diferentes contextos e através de situações 

reais se desenvolvem as habilidades e conhecimentos. 

Assim, os estágios do Curso de Mestrado em Enfermagem – Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação, especificamente, o Estágio em Enfermagem de 

Reabilitação e o Estágio Final, contribuíram para aprofundar e desenvolver as 
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competências presentes no Regulamentos das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, no Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação e também as Competências de Mestre. 

 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

De acordo com o Regulamento das Competências Comuns, entende-se como 

Enfermeiro Especialista, aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e 

humana para prestar cuidados de enfermagem especializados. A atribuição do título 

pressupõe a verificação das competências presentes no Regulamento (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019). 

O Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, prevê a 

aquisição e desenvolvimento de competências em diferentes domínios: o da 

responsabilidade profissional, ética e legal, o da melhoria contínua da qualidade, da 

gestão dos cuidados e do desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019). 

No que respeita ao domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, as 

intervenções de enfermagem realizadas ao longo do estágio, assentaram nos princípios 

éticos e legais, presentes o Código Deontológico do Enfermeiros. Respeitando sempre 

a individualidade de cada pessoa, os seus valores e crenças, valorizando sempre a 

opinião e vontade da pessoa.  

Para a realização do Projeto de intervenção foi elaborada uma declaração de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para que a pessoa, após estar devidamente 

informada, decidisse se queria participar no mesmo. É fundamental o respeito pela 

pessoa e pela sua vontade, enquanto sujeito dos cuidados. 

O internamento hospitalar, pressupõe a existência de um ambiente vulnerável 

para a pessoa que se encontra internada. Quer pela sua fragilidade a nível de saúde, 

quer pela diminuição da sua privacidade ou mesmo pelo medo do desconhecido. É 

assim essencial, a promoção da proteção dos direitos humanos, nomeadamente o 

direito à privacidade, o direito à informação e o respeito pela autodeterminação. 

Quanto ao domínio da melhoria da qualidade, as competências neste domínio 

foram alcançadas através da pesquisa bibliográfica contínua ao longo dos estágios, 
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como forma de desenvolver conhecimentos com vista a prestar cuidados de qualidade. 

Este domínio foi também conseguido através das atividades desenvolvidas durante os 

estágios, nomeadamente a elaboração e apresentação de uma formação acerca da 

Reabilitação do Doente Cardíaco (APÊNDICE IV), que foi apresentada à equipa de 

enfermagem num dos contextos onde foi realizado o estágio final, com o intuito de 

uniformizar os cuidados prestados à pessoa com patologia cardíaca, permitindo assim 

uma melhoria da qualidade dos mesmos. 

A realização da formação surgiu devido a dúvidas por parte da equipa de 

enfermagem, na prestação de cuidados a doentes com patologia cardíaca, com maior 

enfoque na pessoa com doença cardíaca isquémica. 

Foi realizada uma ação de formação, através do método expositivo, que incluiu 

aspetos como: uma breve introdução acerca da patologia cardíaca; fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis; fases da reabilitação cardíaca; objetivos da reabilitação 

cardíaca intra-hospitalar; indicações e contraindicações para o programa de reabilitação 

cardíaca; sinais se alarme que obrigam à interrupção do exercício; início do programa 

de treino na pessoa com doença cardíaca isquémica; critérios para início e progressão 

do exercício físico; fases do treino intra-hospitalar na pessoa com doença cardíaca 

isquémica; cateterismo cardíaco e início das sessões de treino intra-hospitalar. 

De acordo com o feedback fornecido pelos participantes, esta foi uma ação de 

formação pertinente e que permitiu a aquisição/ renovação de conhecimentos na 

prestação de cuidados à pessoa com patologia cardíaca. 

Ainda no âmbito do domínio da melhoria da qualidade, foi realizado um artigo 

científico (APÊNDICE V), do tipo relato de caso, que se antecipa que seja publicado. A 

enfermagem é uma profissão que exige uma aprendizagem contínua e reciclagem de 

conhecimentos para que sejam prestados cuidados de maior qualidade, pelo que é 

essencial que existam artigos recentes acerca dos diversos temas, que comprovem a 

evidência científica dos cuidados prestados. 

Também o projeto de intervenção implementado ao longo do estágio final, 

contribuiu para a promoção do desenvolvimento da melhoria da qualidade, dado que 

através dos exercícios de RFR se pretende contribuir para a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados e, concomitantemente, para a capacitação da pessoa para a 

realização das suas AVD’s, promovendo um aumento da sua funcionalidade. 
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Ainda acerca deste domínio, importa referir que ao longo da prestação de 

cuidados durante os estágios foi considerada a importância de garantir um ambiente 

terapêutico e seguro, de forma a facilitar a participação da pessoa na prestação de 

cuidados. 

No que concerne ao domínio da gestão dos cuidados, a competência relativa à 

gestão dos cuidados de enfermagem foi desenvolvida e melhorada ao longo dos turnos. 

A articulação com a equipa de enfermagem foi otimizada no decorrer do estágio e 

revelou-se uma mais-valia, no sentido em que permitiu a organização do trabalho e 

definição de prioridades. Outro aspeto que considero relevante foi a articulação que 

existiu com a equipa multidisciplinar, nomeadamente terapeutas da fala e 

fisioterapeutas. 

Ao longo dos estágios, quer no estágio de ER, quer nos dois serviços onde 

decorreu o estágio final, foi possível presenciar uma boa articulação entre o EEER e os 

fisioterapeutas e terapeutas da fala. A meu ver, esta articulação é essencial para a 

gestão dos cuidados. É essencial que cada profissional saiba quais os objetivos e 

resultados esperados para a pessoa, de forma a atuar com vista a alcançar a máxima 

funcionalidade e autonomia possível. 

Quanto à competência relativa à gestão dos recursos às situações e ao contexto, 

esta foi a meu ver uma das maiores dificuldades encontrada no estágio final. Numa 

primeira fase, por ser um serviço COVID, existe alteração do paradigma que se verifica 

num serviço de Medicina tipicamente conhecido. É certo que o facto de trabalhar num 

serviço COVID no meu dia-a-dia me deu ferramentas para ultrapassar algumas 

limitações, porém foi necessária uma adaptação com vista a ultrapassar os obstáculos 

sentidos enquanto estudante do Mestrado em Enfermagem, nomeadamente na 

substituição de recursos materiais inexistentes devido ao contexto. 

Também no estágio realizado em contexto comunitário, esta foi uma dificuldade 

por mim sentida. Prestar cuidados à pessoa no seu domicílio, é sem dúvida uma mais-

valia, na medida em que é possível detetar as barreiras existentes e trabalhar no sentido 

de que estas sejam ultrapassadas ou contornadas, de forma a permitir a autonomia da 

pessoa na sua própria casa. Contudo, a dificuldade surgiu quando existiu necessidade 

de adaptar os exercícios aos recursos existentes e às limitações encontradas nas 

habitações. 
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Por fim, no que se refere ao domínio do desenvolvimento das aprendizagens, 

este é essencial ao longo dos processos de formação. Conhecermo-nos a nós próprios 

permite que tenhamos a noção das qualidades, mas também dos defeitos e fragilidades 

que são necessárias ultrapassar. Só a superação das fragilidades e dificuldades permite 

um crescimento não só pessoal como profissional. 

A assertividade é um ponto fulcral enquanto enfermeiro especialista, uma vez 

que este é considerado, a meu ver, como pessoa de referência. A pessoa internada 

encontra-se vulnerável, pelo que, é fundamental que seja adotada uma postura 

assertiva de forma que a pessoa se sinta segura e possa confiar nos cuidados 

prestados. Para tal, é necessário que exista conhecimento científico e que os cuidados 

sejam baseados na mais recente evidência.  

As competências a nível deste domínio foram alcançadas ao longo dos estágios 

através da pesquisa bibliográfica constante, bem como através dos conhecimentos 

transmitidos pelos pares. 

 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Reabilitação 

Durante o Estágio final, foi possível desenvolver as Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista descritas anteriormente, mas também as Competências 

Específicas do EEER que constam no Regulamento n.º 392/2019. Ao longo das 

semanas em que decorreram os estágios foi possível realizar a avaliação da 

funcionalidade, bem como, identificar as alterações que provocam a dependência, de 

forma a delinear planos de intervenção individualizados, no sentido de promover 

capacidades adaptativas, com vista a alcançar a máxima funcionalidade e autonomia 

da pessoa. 

De acordo com o Regulamento n.º 392/2019, as Competências Específicas do 

EEER, passam por: 

J1. Cuidar de pessoas com necessidades especiais ao longo do ciclo de 
vida, em todos os contextos da prática de cuidados.  

J1.1. Avaliar a funcionalidade e diagnosticar alterações que determinam 

limitações da atividade e incapacidades;  
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J1.2. Conceber planos de intervenção com o propósito de promover capacidades 

adaptativas com vista ao autocontrolo e autocuidado nos processos de transição 

saúde/doença e ou incapacidade;  

J1.3. Implementar as intervenções planeadas com o objetivo de otimizar e/ou 

reeducar as funções aos níveis motor, sensorial, cognitivo, cardiorrespiratório, 

da alimentação e eliminação;  

J1.4. Avaliar os resultados das intervenções implementadas. 

Durante o decorrer dos estágios foi possível prestar cuidados a pessoas com 

necessidades especiais ao longo do ciclo de vida, bem como com patologias em três 

áreas de atuação do EEER, ou seja, na área ortotraumatológica, respiratória e 

neurológica. 

O estágio de ER foi realizado num serviço de Ortopedia, onde foi possível prestar 

cuidados a pessoas de diferentes faixas etárias, com necessidade de cuidados 

especiais quer decorrentes da idade, associadas a processos degenerativos, mas 

também a processos traumáticos que resultaram numa situação de incapacidade e 

dependência. 

O estágio onde foi implementado o projeto de intervenção foi realizado num 

serviço de medicina COVID, onde foram prestados cuidados, maioritariamente, a 

pessoas com patologia respiratória.  

Foi uma experiência bastante enriquecedora porque contactei com pessoas de 

diferentes faixas etárias. Jovens adultos, que devido à COVID-19 estavam limitados na 

realização dos autocuidados devido à presença de dispneia, mas também, pessoas 

idosas, com comorbilidades associadas, em que para além da COVID-19 e das 

consequências que lhe são inerentes, existiam outras limitações que lhe causaram 

dependência. 

O segundo local onde foi realizado o estágio final teve lugar numa UCC. Este foi 

um local de estágio que, embora não fosse uma primeira opção para mim, por trabalhar 

em meio hospitalar, se revelou bastante interessante e desafiador. Prestar cuidados de 

ER à pessoa com necessidade de cuidados especiais no seu domicílio é, a meu ver, 

uma mais-valia pois permite à pessoa estar no conforto da sua casa e ao mesmo tempo 

receber cuidados especializados, com vista a promover capacidades adaptativas de 

forma a ultrapassar a incapacidade decorrente do processo de doença. 
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Quando falamos em pessoa com dependência, considera-se que os cuidados 

prestados devem promover na pessoa dependente o desenvolvimento de habilidades 

com o objetivo de realizar o seu autocuidado e com isto promover a sua autonomia. 

Segundo Leite e Faro (2005), o EEER deve manter o seu foco na realização das AVD’s 

de forma mais independente possível, tendo em conta os seus hábitos, estilos de vida 

e contexto familiar/social. 

Importa referir que nos vários estágios, foram elaborados planos de intervenção, 

com vista à execução do programa de ER, sendo os mesmos adaptados e executados 

de acordo com as limitações e o grau de tolerância de cada pessoa. É essencial que 

seja feita a avaliação da funcionalidade, de modo a diagnosticar alterações e a 

compreender em que áreas é necessária a intervenção do EEER. 

A pessoa deve ser vista como um todo, independentemente da área que motivou 

a referenciação/ intervenção por parte do EEER. Por exemplo, no estágio da área de 

intervenção respiratória, foram elaborados também planos de reeducação funcional 

motora, com o intuito de ultrapassar limitações existentes. 

J2. Capacitar a pessoa com deficiência, limitação da atividade e ou 
restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania.  

J2.1. Elaborar e implementar programas de treino de AVD’s visando a 

adaptação às limitações da mobilidade e à maximização da autonomia e 

qualidade de vida;  

J2.2. Promover a mobilidade, a acessibilidade e a participação social.  

Comunicar com a pessoa que se encontra internada acerca de assuntos que à 

primeira vista podem parecer banais, nomeadamente as características da habitação, é 

fundamental para planear os cuidados, bem como para preparar a alta. 

As barreiras arquitetónicas existentes na habitação da pessoa com limitação da 

atividade podem constituir um obstáculo à mobilidade, que deve ser conhecido e 

reconhecido como tal por parte do EEER, de forma que, o plano de cuidados seja 

efetuado com vista a contornar os mesmos, facilitando o regresso da pessoa à sua rotina 

habitual. 

Conhecer o ambiente envolvente da pessoa alvo de cuidados, é uma mais-valia 

para a realização do programa de intervenção por parte do EEER. Uma conversa 
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informal, pode esclarecer aspetos fundamentais como a presença de degraus na 

habitação. Muitas vezes concluímos que a pessoa necessita de transpor degraus para 

aceder à habitação. Este será o primeiro obstáculo com o qual a pessoa se irá deparar 

aquando da alta, quer seja quando existe limitação a nível motor como também a nível 

respiratório. 

Como já foi referido, durante os estágios contactei com pessoas de várias faixas 

etárias, existindo várias pessoas em idade ativa. Considero assim essencial, que no 

momento da avaliação inicial se aborde a questão da atividade laboral, com o intuito de 

compreender se no local de trabalho a pessoa realiza esforços. Este aspeto deve ser 

valorizado, de forma a instruir a pessoa acerca das dificuldades que poderá sentir. 

Por exemplo, no caso da pessoa com COVID-19, que necessita de internamento 

hospitalar, esta apresenta, na maioria das vezes, sintomas do foro respiratório. É 

necessário que o EEER, atue de forma a reeducar a pessoa a realizar as suas AVD’s, 

com controlo da respiração. É espectável que numa fase inicial, mesmo que após a alta 

hospitalar, a pessoa apresente cansaço ao realizar simples tarefas. De forma a 

ultrapassar esta dificuldade, devem ser ensinadas técnicas com vista a conservar 

energia. 

J3. Maximizar a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa.  

J3.1. Conceber e implementar programas de treino motor e cardiorrespiratório;  

J3.2. Avaliar e reformular programas de treino motor e cardiorrespiratório em 

função dos resultados esperados. 

A pessoa que se encontra internada apresenta, na grande maioria das situações, 

alguma dependência que a impede de realizar as suas AVD’s de forma independente, 

necessitando de ajuda de terceiros. É fundamental, que ao longo do internamento, 

sejam desenvolvidas as capacidades da pessoa, ou encontradas estratégias para 

ultrapassar as dificuldades decorrentes da dependência, por forma a permitir que, até 

ao momento da alta, a pessoa desenvolva a máxima funcionalidade possível, 

independentemente das limitações existentes. 

Também a pessoa que se encontra no domicílio, mas com necessidade de 

cuidados por parte do EEER, apresenta dependência nas AVD’s, quer seja devido a 

patologias do foro respiratório ou motor. É assim fulcral a intervenção do EEER, de 
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forma a conceber e implementar treinos, com vista a promover a máxima funcionalidade 

da pessoa.  

O facto de ter realizado um dos estágios em contexto comunitário, fez com que, 

num futuro próximo, esteja mais atenta a possíveis referenciações para o EEER da 

comunidade. Esta parece-me ser uma excelente solução para pessoas que no momento 

da alta ainda apresentem alguma dependência, de forma a dar continuidade aos 

cuidados de reabilitação iniciados em contexto de internamento, com o objetivo de 

maximizar as capacidades da pessoa. 

De acordo com Camara et al. (2008), a funcionalidade prende-se com a 

capacidade da pessoa em desempenhar as AVD’s, sendo um conceito definido como a 

eficiência em corresponder às demandas físicas do cotidiano, que compreende desde 

as atividades básicas para uma vida independente até as ações mais complexas da 

rotina diária. 

A atuação do EEER, tem como objetivo a implementação de programas que 

visem desenvolver as capacidades da pessoa, quer a nível motor, quer a nível 

cardiorrespiratório, com o intuito de esta adquirir a máxima autonomia possível, ou seja, 

maximizando a funcionalidade da mesma. 

Ao longo de todos os estágios foram concebidos e implementados programas de 

treino motor e cardiorrespiratório. Importa referir, que no estágio onde foi implementado 

o projeto de intervenção, foram prestados cuidados a pessoas cujo motivo de 

internamento foi a patologia do foro respiratório, neste caso concreto, COVID-19. No 

entanto, as intervenções desenvolvidas, para além de terem como objetivo a melhoria 

da performance respiratória, visaram capacitar a pessoa a realizar as suas AVD’s, de 

forma autónoma. 

O próprio projeto desenvolvido ao longo do estágio, foi elaborado e 

implementado, tendo como objetivo geral analisar de que forma um programa de RFR 

pode contribuir para a melhoria da autonomia na realização das AVD’s na pessoa com 

COVID-19. Foi possível verificar, através da avaliação do Índice de Barthel, que ao longo 

dos primeiros 3 a 4 dias de intervenção do EEER existiram melhorias a nível da 

independência, comparativamente ao momento da avaliação inicial. 

Outro aspeto essencial que o EEER deve sempre ter em conta, é a avaliação do 

plano de cuidados, bem como a reformulação do mesmo, em caso de necessidade. O 
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plano deve ser adaptado a cada pessoa e realizado de acordo com a sua tolerância, 

pelo que, ao longo da implementação do projeto foram realizadas as avaliações, de 

forma a compreender a sua eficácia para a pessoa alvo de cuidados. 

 

Competências de Mestre 

As Competências de Mestre, de acordo com o Título II, Capítulo III, Artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de agosto do Ministério da Educação e Ciência, 

contemplam: Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão; Saber aplicar os 

conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em 

situações novas e não familiares; Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com 

questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação 

limitada ou incompleta; Ser capaz de comunicar as conclusões e os conhecimentos e 

raciocínios de forma clara; Demonstrar competências que permitam uma aprendizagem 

ao longo da vida, de forma auto-orientada ou autónoma. 

Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão 

A primeira competência contemplada para a aquisição do grau de Mestre, foi 

desenvolvida durante todo o período de estágio, através da aplicação de conhecimentos 

que foram adquiridos desde o início do Curso de Mestrado, o que possibilitou a 

execução dos cuidados com base na evidência científica.  

A aquisição desta competência permitiu, ao longo dos estágios, mobilizar e 

aplicar as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e das Competências 

Específicas do EEER e desta forma, tomar decisões e atuar de acordo com as mesmas. 

Saber aplicar os conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 

resolução de problemas em situações novas e não familiares; Capacidade para integrar 

conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos 

em situações de informação limitada ou incompleta 

A segunda e a terceira competências foram desenvolvidas durante a realização 

dos estágios, nas diferentes áreas de intervenção do EEER. No decorrer dos vários 

estágios, foram aplicados os conhecimentos, com recurso a uma pesquisa bibliográfica 

contínua, aliados à capacidade de compressão e de resolução de problemas, com vista 
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a ultrapassar os obstáculos que surgiram. A reflexão acerca das responsabilidades 

éticas e socias, contribuiu para alcançar as soluções e lidar com questões complexas. 

Também a implementação do projeto de intervenção permitiu adquirir as 

competências de Mestre referidas acima, uma vez que contribuiu para o 

desenvolvimento científico numa área específica, neste caso concreto na área da RFR. 

Permitiu aplicar os conhecimentos previamente adquiridos bem como integrar os 

mesmos e ainda lidar com questões complexas e utilizar estratégias para a resolução 

de problemas. 

Ser capaz de comunicar as conclusões e os conhecimentos e raciocínios de 

forma clara 

No que se refere à quarta competência de Mestre, esta será maioritariamente 

desenvolvida com a elaboração do relatório final, através da transmissão dos resultados 

obtidos com o projeto de intervenção.  

Embora o relatório seja a principal forma de avaliar a aquisição desta 

competência, através da capacidade de transmissão de conclusões, conhecimentos e 

raciocínios obtidos de forma correta e clara, também o facto de ter sido realizada uma 

formação para os colegas do serviço onde foi desenvolvido o estágio final, permite 

concluir que a competência foi adquirida no que concerne a comunicar os 

conhecimentos de forma clara, quer a especialistas, quer a não especialistas. 

Demonstrar competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida, 

de forma auto-orientada ou autónoma 

A quinta e última competência de Mestre começou a ser desenvolvida desde o 

início da especialidade em ER e culmina com a descrição das aprendizagens adquiridas 

através dos cuidados de ER prestados à pessoa com patologia respiratória, sob forma 

do relatório final de estágio.  

A aprendizagem é um processo contínuo e que deve ser desenvolvido ao longo 

da vida, de forma a adquirir competências e conhecimentos, baseados na evidência 

científica recente, com o intuito de prestar cuidados de enfermagem especializados e 

adequados às necessidades de cada pessoa. 
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É essencial que exista uma procura contínua, de forma auto-orientada e 

autónoma, com o objetivo primordial de promover a autonomia e funcionalidade da 

pessoa com deficiência ou limitação da atividade, ao longo de todo o ciclo vital. 

Os estágios, surgem como a oportunidade ideal para adquirir, desenvolver e 

melhorar as várias competências já referidas, no entanto, é essencial que seja dada 

uma continuidade ao processo, que se continuem a colocar em prática os 

conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo deste ciclo de formação, no dia-a-dia 

enquanto prestadora de cuidados de ER, com o objetivo principal de proporcionar a 

cada pessoa uma melhor qualidade de vida. 

Outro aspeto que considero essencial, é a partilha de conhecimentos com os 

pares. Tal como referido no Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista “O Enfermeiro Especialista alicerça os processos de tomada de decisão e 

as intervenções em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se como 

facilitador nos processos de aprendizagem.” (Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4749) 

O enfermeiro especialista deve assim, ser considerado um elemento de 

referência na equipa, contudo só fará sentido caso este partilhe os seus conhecimentos 

com vista à melhoria dos cuidados prestados, permitindo assim ganhos em saúde. 

Em suma, considero que através da prática de cuidados de ER desenvolvida ao 

longo dos vários estágios, foram alcançadas as competências propostas, 

nomeadamente as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, as 

Competências Específicas do EEER e as Competências de Mestre. 
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CONCLUSÃO 

A elaboração do presente relatório promoveu a mobilização de conhecimentos 

adquiridos ao longo do período teórico e prático do Curso de Mestrado em Enfermagem, 

bem como a descrição e a reflexão acerca das atividades realizadas e das competências 

adquiridas e desenvolvidas ao longo dos vários estágios, nomeadamente, as 

competências comuns do enfermeiro especialista, as competências específicas do 

EEER e as competências de mestre. 

Foram realizados estágios em três áreas de intervenção do EEER, 

particularmente, nas áreas ortotraumatológica, respiratória e neurológica, o que 

possibilitou a aquisição de competências em três áreas distintas. Dois dos estágios 

foram realizados em contexto hospitalar e o último em contexto comunitário. Embora 

todos tenham sido oportunidades de excelência para o processo de aquisição de 

conhecimentos e competências, destaca-se a agradável surpresa promovida pelo 

estágio em contexto comunitário, que permitiu conhecer uma realidade até aqui 

desconhecida e exigiu uma maior criatividade e proatividade para realizar exercícios 

com as pessoas. 

Importa salientar que os estágios decorreram sem qualquer intercorrência e 

todos se revelaram oportunidades fundamentais para a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos e competências, graças à disponibilidade proporcionada não só pela 

instituição acolhedora, mas acima de tudo pela disponibilidade dos enfermeiros tutores, 

que numa fase complicada de pandemia, em que seria mais fácil recusar receber 

estudantes, se mostraram disponíveis para orientar os estágios e partilhar os seus 

conhecimentos. 

Durante o decurso da unidade curricular Estágio Final, foi possível implementar 

o projeto de intervenção profissional. Este permitiu analisar de que forma um programa 

de RFR pode contribuir para capacitar a pessoa com COVID-19, na realização das 

AVD’s. O tema revelou-se, desde o início, bastante entusiasmante, uma vez que a 

aquisição de todos os conhecimentos e competências, seriam possíveis de colocar em 

prática no meu local de trabalho, visto que também este é um serviço COVID. 
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Foi realizado um estudo com metodologia de estudo de casos múltiplos, com 

uma amostra de 11 participantes, com os quais foi realizado um programa que incluiu 

diversos exercícios e técnicas de RFR, de acordo com as limitações e a tolerância de 

cada pessoa. Todos os participantes participaram no estudo de forma informada, livre e 

esclarecida. 

O projeto de intervenção permitiu assim, após a analise dos resultados obtidos, 

concluir que as intervenções de RFR implementadas pelo EEER a pessoas com COVID-

19 são seguras e benéficas e promovem a capacitação para a realização das AVD’s. 

A COVID-19 é uma doença recente e sobre a qual surgem constantemente 

novos estudos e novos dados acerca do número de infetados, número de óbitos e até 

mesmo novos sintomas identificados. Este foi um aspeto por vezes difícil de gerir ao 

longo da elaboração do relatório, uma vez que foi necessário fazer uma seleção e definir 

um limite temporal até ao qual foram realizadas as pesquisas bibliográficas acerca de 

dados estatísticos. 

No que se refere aos objetivos específicos definidos para este relatório considero 

que os mesmos foram atingidos uma vez que ao longo do relatório foram apresentados 

os vários contextos da prática de cuidados e realizada uma análise reflexiva acerca da 

aquisição de competências comuns do enfermeiro especialista, competências 

específicas do EEER e competências de mestre, nos vários contextos onde foram 

realizados os estágios. 

Foram também alcançados os objetivos que dizem respeito à apresentação da 

implementação do projeto de intervenção, através de uma breve introdução sobre o 

tema, bem como a descrição da metodologia, frisando aspetos como os instrumentos 

de avaliação utilizados, os objetivos definidos e a população-alvo.  

Por fim, foi alcançado o objetivo referente à exposição do processo de aquisição 

de competências específicas de ER para a prestação de cuidados à pessoa com 

COVID-19, através da exposição pormenorizada dos resultados obtidos, bem como da 

discussão com recurso a estudos que corroboram esses mesmo resultados, reforçando 

a importância da intervenção do EEER na pessoa com COVID-19. 
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APÊNCIDE II 

Formulário de Registo do Programa de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programa de RFR para a capacitação da pessoa com COVID-19 para a realização das AVD’s  

 
 

79 
  

Formulário de Registo do Programa de Intervenção 

 

 

 

Nome (Iniciais): 

Idade: 

Motivo de internamento: 

Diagnóstico: 

Antecedentes pessoais: 

Teste positivo a:  

Avaliação de Sinais 
vitais 

1ª avaliação 

____/____ 

2ª avaliação 

____/____ 

3ª avaliação 

____/____ 

4ª avaliação 

____/____ 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Tensão arterial         

Frequência cardíaca         

Frequência respiratória         

Temperatura corporal         

Dor         

Avaliação da função 
respiratória 

1ª avaliação 

____/____ 

2ª avaliação 

____/____ 

3ª avaliação 

____/____ 

4ª avaliação 

____/____ 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Padrão respiratório         

Simetria         

Amplitude         

SPO2 e O2         

Utilização de músculos 
acessórios 

        

Coloração da pele         

Auscultação pulmonar         

Dispneia (Escala de Borg 
Modificada) 

        

Secreções         
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Exercícios de RFR 
1ª 

avaliação 

____/____ 

2ª 
avaliação 

____/____ 

3ª 
avaliação 

____/____ 

4ª 
avaliação 

____/____ 

Consciencialização e controlo da 
respiração 

    

Técnicas de descanso e 
relaxamento 

    

Respiração diafragmática     

Expiração com lábios semicerrados     

Abertura costal global     

Abertura costal seletiva     

Tosse dirigida/assistida     

Drenagem postural     

Manobras acessórias      

Exames complementares de 
diagnóstico 

Avaliação 
inicial 

____/____ 

Avaliação 
intercalar 

____/____ 

Avaliação 
final 

____/____ 

Imagiologia    

Gasimetria arterial _____________ ______________ _____________ 

PaO2    

PaCO2    

HCO3-    

pH    

Lac    

Hemoglobina    
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Índice de Barthel 
Avaliação 

inicial 
___/___ 

Avaliação 
intercalar 
___/___ 

Avaliação 
final 

___/___ 

Alimentação    

Independente 10 10 10 

Precisa de alguma ajuda (por exemplo para cortar alimentos) 5 5 5 

Dependente 0 0 0 

Transferências    

Independente 15 15 15 

Precisa de alguma ajuda 10 10 10 

Necessita de ajuda de outra pessoa, mas não consegue sentar-
se 

5 5 5 

Dependente, não tem equilíbrio sentado 0 0 0 

Toalete    

Independente a fazer a barba, lavar a cara, lavar os dentes 5 5 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 0 0 

Utilização do WC    

Independente 10 10 10 

Precisa de alguma ajuda 5 5 5 

Dependente 0 0 0 

Banho    

Toma banho só (entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) 5 5 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 0 0 

Mobilidade    

Caminha 50 metros, sem ajuda ou supervisão 15 15 15 

Caminha menos de 50 metros, com pouca ajuda 10 10 10 

Independente, em cadeira de rodas, pelo menos 50 metros 5 5 5 

Imóvel 0 0 0 

Subir e descer escadas    

Independente, com ou sem ajudas técnicas 10 10 10 

Precisa de ajuda 5 5 5 

Dependente 0 0 0 

Vestir    

Independente 10 10 10 

Com ajuda 5 5 5 

Impossível 0 0 0 

Controlo intestinal    

Controla perfeitamente 10 10 10 

Acidente ocasional 5 5 5 

Incontinente ou precisa de uso de clisteres 0 0 0 

Controlo urinário    

Controla perfeitamente, mesmo algaliado  10 10 10 

Acidente ocasional (máximo uma vez por semana) 5 5 5 

Incontinente, ou algaliado sendo incapaz de manejar a algália 0 0 0 

Total    

Formulário elaborado através da consulta dos manuais: Cordeiro e Menoita (2012); Ordem dos Enfermeiros – 
Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio de Enfermagem de Reabilitação (2018) 
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APÊNDICE III 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para Participar em Investigação 
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Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para Participar em Investigação 

 

Eu, Marta Filipa Baião Rosa, sou Enfermeira e estou a realizar o Mestrado de 

Enfermagem na área de Especialização em Enfermagem de Reabilitação.  

Este documento surge devido à realização de um projeto de investigação intitulado 
“Programa de Reeducação Funcional Respiratória de capacitação da pessoa com 
COVID-19 para a realização das atividades de vida diária”, a decorrer no âmbito do 
Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação na área de Especialização de 
Reabilitação sustentado pela Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e de 
Saúde – Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de 
Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Portalegre e Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

O projeto de intervenção contempla a implementação de um plano de intervenções de 

reeducação funcional respiratória, com o objetivo de compreender de que forma um 

programa de RFR pode contribuir para a melhoria da autonomia na realização das 

AVD’s na pessoa com COVID-19. 

Venho por este meio pedir-lhe o consentimento para incluir a sua participação no 
presente estudo, que se realiza de acordo com o decretado pela Declaração de 
Helsínquia e pela Convenção de Oviedo, onde a proteção do interesse e bem-estar do 
ser humano surge como prioridade, garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da 
confidencialidade e proteção de dados. De referir ainda, que não existirá qualquer 
consequência, caso decida abandonar o projeto no decorrer do mesmo. 

 

Investigadora: Marta Filipa Baião Rosa, 1730@stu.ipbeja.pt  

Orientador: Professor João Vítor da Silva Vieira, joao.vieira@ipbeja.pt  

 

 
Assinatura___________________________________________________ 

Data ____/____/____  
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Declaro ter lido e compreendido a informação que consta no documento, bem como as 
informações verbais que me foram transmitidas. Foi-me garantida a possibilidade de 
abandonar o estudo a qualquer momento, sem que tal facto acarrete qualquer 
consequência. 

 

Aceito participar neste estudo e autorizo a utilização de dados que forneço de forma 
voluntária, acreditando que serão apenas utilizados para fins relacionados com a 
investigação e sempre com a garantia de confidencialidade e anonimato. Considerando-
me esclarecido(a), declaro participar de livre vontade. 

 

 

Assinatura___________________________________________________ 

 

Data ____/____/____  
Se não for o próprio a assinar por incapacidade, indicar o grau de relação com o participante: 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Este documento é composto por 2 páginas e feito em duplicado, sendo um exemplar 
para o investigador e outro exemplar para a pessoa que consente. 
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APÊNDICE IV 

Ação de Formação – Reabilitação do Doente Cardíaco 
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APÊNDICE V 

Artigo científico 
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ANEXO I 

Parecer Anteprojeto 
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ANEXO II 

Escala de Borg Modificada 
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(Adaptado de Cordeiro & Menoita, 2012) 

 

  

0 Nenhuma  

0,5 Muito, muito leve 

1 Muito leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Um pouco forte 

5 Forte 

6  

7 Muito forte 

8  

9 Muito, muito forte 

10 Máxima 
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ANEXO III 

Índice de Barthel 
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(Adaptado de Ordem dos Enfermeiros – Conselho de Enfermagem e Mesa do Colégio de Enfermagem de 

Reabilitação, 2018) 
  

Alimentação  

Independente 10 

Precisa de alguma ajuda (por exemplo para cortar alimentos) 5 

Dependente 0 

Transferências  

Independente 15 

Precisa de alguma ajuda 10 

Necessita de ajuda de outra pessoa, mas não consegue sentar-se 5 

Dependente, não tem equilíbrio sentado 0 

Toalete  

Independente a fazer a barba, lavar a cara, lavar os dentes 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 

Utilização do WC  

Independente 10 

Precisa de alguma ajuda 5 

Dependente 0 

Banho  

Toma banho só (entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 

Mobilidade  

Caminha 50 metros, sem ajuda ou supervisão 15 

Caminha menos de 50 metros, com pouca ajuda 10 

Independente, em cadeira de rodas, pelo menos 50 metros 5 

Imóvel 0 

Subir e descer escadas  

Independente, com ou sem ajudas técnicas 10 

Precisa de ajuda 5 

Dependente 0 

Vestir  

Independente 10 

Com ajuda 5 

Impossível 0 

Controlo intestinal  

Controla perfeitamente 10 

Acidente ocasional 5 

Incontinente ou precisa de uso de clisteres 0 

Controlo urinário  

Controla perfeitamente, mesmo algaliado  10 

Acidente ocasional (máximo uma vez por semana) 5 

Incontinente, ou algaliado sendo incapaz de manejar a algália 0 

Total  
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ANEXO IV 

Aprovação da Comissão de Ética do IPBeja 
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