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RESUMO 

 

O presente relatório descreve o processo de aquisição de competências de enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação e de mestre em enfermagem, para o qual contribuiu 

o desenvolvimento de um projeto de intervenção sobre os benefícios dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas idosas internadas 

em contexto de agudos e que teve como objetivo geral intervir na pessoa idosa, com alterações 

da função respiratória e da funcionalidade. 

Com base na metodologia de investigação/ação e na estratégia de estudo de casos, foram 

desenvolvidos e implementados cuidados de enfermagem de reabilitação a seis pessoas idosas 

internadas no contexto de cuidados agudos e que apresentavam alterações na função respiratória 

e das capacidades funcionais.  

A avaliação dos resultados decorrentes dos cuidados de enfermagem de reabilitação 

prestados, permitiu confirmar a sua efetividade na maioria as pessoas que integraram o projeto, 

com expressão na melhoria dos parâmetros da função respiratória e das capacidades funcionais. 

Através da análise reflexiva sobre a concretização deste programa de enfermagem de 

reabilitação foi permitido alcançar o propósito de desenvolver as competências de enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação e competências de mestre em enfermagem. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem em Reabilitação, Pessoas idosas, Exercícios Respiratórios, 

Doença Aguda 
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ABSTRACT 
 

This report describes the process of acquiring the skills of a specialist nurse in rehabilitation 

nursing and a master in nursing, to which the development of an intervention project on the 

benefits of rehabilitation nursing care in the functional respiratory re-education of elderly people 

contributed. hospitalized in an acute context and whose general objective was to intervene in the 

elderly, with changes in respiratory function and functionality. 

Based on the research/action methodology and the case study strategy, rehabilitation nursing 

care was developed and implemented for six elderly people hospitalized in the context of acute 

care and who presented alterations in their respiratory function and functional capacities. 

The evaluation of the results resulting from the rehabilitation nursing care provided, 

confirmed its effectiveness in the majority of people who took part in the project, with 

expression in the improvement of the parameters of respiratory function and functional 

capacities. 

Through the reflective analysis on the implementation of this rehabilitation nursing program, 

it was possible to reach the purpose of developing the competences of a specialist nurse in 

rehabilitation nursing and the competences of a master in nursing. 

 

 

Keywords: Rehabilitation Nursing, Elderly, Breathing Exercises, Acute Disease. 
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 INTRODUÇÃO 1.
 

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem com especialização em Enfermagem de 

Reabilitação, surge este relatório de estágio, com a finalidade de refletir sobre os conhecimentos 

apreendidos e as atividades desenvolvidas e descrever as competências de enfermeiro 

especialista e de enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação adquiridas e 

desenvolvidas na perspetiva de que, este processo, tal como refere Benner (2001), possa 

contribuir ativamente para o desenvolvimento da própria prática.  

Pretende-se ainda com este relatório a exposição do projeto de intervenção profissional 

implementado durante período em que decorreu o Estágio Final, com a apresentação do plano de 

cuidados em enfermagem de reabilitação, bem como dos seus resultados.  

A realização deste relatório permite ainda dar resposta ao que é proposto pelo Decreto-Lei n.º 

63/2016, para a obtenção do grau académico de mestre, em que a realização entre outras opções, 

de um estágio profissional e de um relatório final, com defesa em ato público, é uma das formas 

de obter aprovação (Diário da República n.º 176/2016, série I de 13 de setembro). 

De acordo com Ferreira, Cubo Delgado & Carioca (2017), o desenvolvimento pessoal e 

profissional, exigem também uma formação contínua e a necessidade de investigação e pesquisa, 

foi assim desenvolvido e implementado no Estágio Final, o projeto de intervenção profissional 

que incidiu sobre as pessoas idosas, isto é com mais de 65 anos, que apresentavam alterações da 

função respiratória e da funcionalidade. Às quais foram prestados cuidados de enfermagem de 

reabilitação individualizados, reavaliados de acordo com os resultados obtidos e fundamentados 

com evidência científica, com a intenção de melhorar a capacidade de realização das atividades 

da vida diária, aumentando a tolerância ao esforço e a melhoria dos parâmetros respiratórios, 

diminuindo o compromisso ventilatório e evitando o declínio funcional provocado pela situação 

de doença. Tal como é referido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) (2009), os cuidados de 

enfermagem de reabilitação, com enfâse as intervenções de reabilitação respiratória, são uma 

componente importante para uma redução de sintomatologia como a dispneia e para uma 

melhoria da funcionalidade e tolerância ao esforço nas pessoas idosas internadas por situação de 

doença aguda. Uma revisão da literatura sobre os efeitos do treino muscular inspiratório no 
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controle autónomo da respiração (Almeida, Seixas, Trevizan, Laterza, Silva & Martinez, 2018) 

sugerem que este treino pode ser uma alternativa válida nos processos de reabilitação pulmonar. 

Por outro lado, e tal como refere o Regulamento nº140 /2019 (Diário da República n.º 

26/2019, Série II de 6 de fevereiro), o nível acrescido de conhecimentos e experiência permitem 

do enfermeiro especialista tomar decisões relativas à promoção da saúde e prevenção de 

complicações secundárias e ao tratamento, reabilitando e maximizando o potencial da pessoa. 

Com base nestes pressupostos foi desenhado um projeto de intervenção profissional que teve 

como objetivos os seguintes: realizar uma avaliação inicial da pessoa, incluindo o estado 

cognitivo, a função respiratória e mecanismos de limpeza das vias aéreas, força muscular e 

funcionalidade, através da aplicação de instrumentos de colheita de dados; identificar os 

problemas reais e potenciais dos doentes idosos internados por doença aguda, sobretudo o risco 

de desenvolvimento de alterações respiratórias; formular diagnósticos; definir resultados 

esperados em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação; planear as intervenções mais 

adequadas ao doente tendo por base os conhecimentos teóricos e a revisão sistemática da 

literatura; executar os cuidados de enfermagem/intervenções definidos no planeamento e outros 

que se revelem oportunos; avaliar os resultados conseguidos, através da aplicação de 

instrumentos de avaliação e identificar os ganhos em saúde, resultantes dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação, em pessoas idosas com alteração na função respiratória e da 

funcionalidade, como resultado da intervenção.   

É a descrição da implementação deste projeto de intervenção e a reflexão critica sobre o modo 

como o mesmo contribuiu para desenvolver as Competências de Enfermeiro Especialista e de 

Mestre em Enfermagem que são descritas neste relatório que se encontra estruturado da seguinte 

forma: inicialmente a introdução, à qual se segue a apreciação do contexto onde foi realizado o 

Estágio Final, com análise do envolvimento e da produção de cuidados prestados. 

Posteriormente foi desenvolvido o enquadramento conceptual e identificada a problemática na 

qual é baseado o projeto de intervenção e apresentados os objetivos do projeto de intervenção. O 

quinto capítulo descreve o projeto de intervenção profissional, fundamentando com a ajuda da 

Teoria do Autocuidado de Orem, apresentando de seguida, o plano de intervenção.  
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No sexto capítulo são apresentados os resultados obtidos nos doentes fazendo-se 

posteriormente uma síntese e discussão dos mesmos. No oitavo capítulo é apresentada a análise 

reflexiva do desenvolvimento e aquisição das Competências de Enfermeiro Especialista Comuns 

e específicas na área da Enfermagem de Reabilitação e de Mestre.  

Por fim, apresentamos a conclusão e as referências bibliográficas. Em apêndice e anexo são 

expostas atividades realizadas durante o Estágio Final, bem como documentos que apoiam este 

relatório. 
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 APRECIAÇÃO DO CONTEXTO 2.
 

As instituições hospitalares possuem dinâmicas próprias e neste capítulo pretendemos 

caracterizar os contextos onde decorreu o Estágio Final e onde foi implementado o projeto de 

intervenção. 

O Estágio Final decorreu entre 2 de fevereiro a 10 de abril, num serviço de medicina interna e 

entre 12 de abril a 20 de maio num serviço de ortopedia, de um Centro Hospitalar do sul do país. 

Este Centro Hospitalar abrange na sua aérea de influência 16 concelhos, com responsabilidade 

de resposta assistencial, não só aos habitantes, bem como aos visitantes da região (Ministério da 

Saúde, 2021). Esta unidade de saúde desenvolve também um importante trabalho na formação 

contínua dos profissionais de saúde, cooperando através de protocolos, com várias universidades, 

nas áreas médicas, de enfermagem e ciências da saúde (Ministério da Saúde, 2021). 

O serviço de medicina interna, onde ocorreu o estágio, é constituído por um total de 40 

camas, das quais duas, são quartos de isolamento, com pressão negativa, destinadas a doentes 

com patologias infeto contagiosas do foro pneumológico. Ao longo deste ano, esta unidade de 

internamento foi sujeita a alterações, uma vez que foi transformada em unidade de internamento 

para doentes, com diagnóstico de Covid-19, no período de 18 de janeiro a 10 de fevereiro de 

2021. O aumento crescente do número de casos verificado nesse período e a consequente 

necessidade de internamento foram os motivos destas alterações.  

Gerida pela equipa médica da unidade de internamento de medicina interna, a valência de 

hospitalização domiciliária, permitiu neste período de pandemia, reconhecer e confirmar a sua 

importância. Esta valência de assistência em forma de internamento caracteriza-se pela prestação 

dos cuidados em casa, com o envolvimento ativo dos familiares ou cuidadores, de acordo com o 

contexto e envolvimento ambiental de cada pessoa, possibilitando uma maior humanização nos 

cuidados prestados. No período em que decorreu o estágio pudemos verificar a sua importância 

uma vez que este modelo de assistência possibilitou uma melhor gestão das camas disponíveis 

para doentes agudos, uma diminuição da pressão no internamento hospitalar, contribuindo 

também para a redução da infeção hospitalar (Diário da República, N.º 191/2018, série II de 3 de 

outubro; Diário da República n.º 246/2019, série II de 23 de dezembro; DGS, 2018). 
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Relativamente ao serviço de ortopedia onde foi realizada uma parte do Estágio Final, este é 

constituído por 35 camas, destinadas ao internamento de doentes com problemas do foro 

traumatológico e que requerem cirurgia ortopédica programada. Contudo, face à exigência de 

internar doentes com Covid-19, as cirurgias programadas foram suspensas e apenas reiniciadas 

no mês de maio ficando esta unidade com a atividade cirúrgica reduzida. 

A necessidade de gerir os recursos e disponibilizar camas para os doentes com Covid-19 foi 

transversal a todos os serviços de internamento do território Nacional. De acordo com 

Carpinteiro, Fonseca, Carreiro & Pereira (2020) e a Entidade Reguladora da Saúde (2020), a 

atividade cirúrgica não urgente foi suspensa e as cirurgias programadas sofreram uma quebra 

expressiva, cuja consequência foi a não identificação das necessidades cirúrgicas dos doentes de 

forma atempada. Nesta unidade de internamento, tal como em outras a atividade cirúrgica ficou 

circunscrita ao tratamento agudo de fraturas, potencializando o impacto social e económico 

provocado por lesões não tratadas (Silva et al., 2020).  

2.1 Análise do envolvimento  
 

De acordo com Carvalho et al. (2016) e Pocinho et al. (2019), no que respeita ao internamento 

nos serviços de medicina interna, as patologias tratadas mais frequentes são as pneumonias 

adquiridas na comunidade, os acidentes vasculares cerebrais, a insuficiência cardíaca 

descompensada e as neoplasias. 

De acordo com dados fornecidos no serviço de medicina interna, onde decorreu o estágio, no 

1º semestre de 2020, verificaram-se cerca de 500 internamentos, dos quais 219 corresponderam a 

doentes com diagnóstico clínico de pneumonia, 42 a doença pulmonar obstrutiva crónica 

[DPOC] descompensada, 72 a acidentes vasculares cerebrais (AVC) isquémicos e 13 a acidentes 

vasculares cerebrais hemorrágicos.  

 Nestes internamentos assinalou-se um claro predomínio das classes etárias avançadas, em 

que a média da idade dos doentes foi superior a 78 anos de idade. De acordo com vários autores 

(Pocinho et al., 2019; Costa et al., 2012; Lang et al., 2006), nos serviços de internamentos de 

agudos, a média de idades das pessoas é alta, podendo ultrapassar os 80 anos, o que está 

relacionado com o aumento da esperança média de vida da população. A par da idade avançada, 
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outra das características destes doentes é o facto de apresentarem várias patologias crónicas 

associadas o que resulta numa elevada comorbilidade. Estas características fazem dos serviços de 

medicina interna, serviços com internamentos prolongados nos quais complicações como 

infeções associadas aos cuidados de saúde acabam por estar muitas vezes presentes (Carvalho et 

al., 2016).  

Neste internamento, onde decorreu o estágio final, a permanência média dos doentes foi de 

15,68 dias para os doentes com o diagnóstico de pneumonia, 13,8 dias para os doentes com o 

diagnóstico de DPOC descompensada, 24,4 dias com diagnóstico de AVC isquémico e 31,2 com 

AVC hemorrágico, de acordo com a informação disponível nesta unidade de internamento.  

De acordo com Pocinho et al. (2019) os internamentos demorados estão relacionados com a 

fragilidade e comorbilidades que alguns dos doentes já apresentavam na altura da admissão e a 

um elevado grau de dependência ou uma dependência parcial na realização das atividades da 

vida diária. Para os mesmos autores, 32% dos doentes tornaram-se mais dependentes após o 

internamento e 23% tiveram um novo internamento em menos de 30 dias após a alta. Como 

consequência dos internamentos prolongados, os doentes apresentam risco de desnutrição, risco 

de queda, diminuição da capacidade de marcha, compromisso cognitivo (Lang et al., 2006), bem 

como o desenvolvimento de infeções nosocomiais presentes em 44% dos doentes (Pocinho et al., 

2019). Estes fatores de risco, em doentes hospitalizados propiciam o declínio funcional, sendo 

mais difícil o processo de recuperação da funcionalidade perdida (Covinsky et al., 2003). 

A par dos problemas de saúde, os doentes internados nos serviços de medicina apresentam 

com frequência problemas de natureza económica e social, que propiciam o prolongamento dos 

internamentos por não existirem muitas vezes cuidadores no domicílio ou por inexistência de 

condições físicas no local de residência, prolongando os internamentos até à disponibilidade de 

vaga numa instituição (Pocinho et al., 2019). 

No serviço de ortopedia, os doentes apresentam médias de idade mais baixas. No período em 

que decorreu o estágio, a média das idades dos doentes internados rondou os 65 anos e o motivo 

de internamento foram as fraturas resultantes de quedas. De acordo com Palma (2012), a 

população mais envelhecida apresenta alguns fatores que potenciam o risco de queda, como por 

exemplo o consumo de psicofármacos e a diminuição da acuidade visual. Para outros as quedas 
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em pessoas idosas poderão estar relacionadas com a diminuição do equilíbrio e coordenação, 

com reflexos mais lentos e um aumento no tempo de resposta, perturbações do padrão do sono e 

alteração da distribuição dos minerais ósseos, frequentes durante o processo de envelhecimento 

(Radwanski, 2011).  

Segundo Fabrício, Rodrigues & Costa Junior (2004), as quedas nas pessoas idosas poderão ter 

um grande impacto na realização das atividades da vida diária, pois podem originar 

incapacidade, levando à diminuição da sua autonomia. Após a ocorrência de uma queda da qual 

resultou uma fratura, as pessoas idosas desenvolvem o medo de voltar a cair, cuja consequência é 

a maior imobilidade e o isolamento social. 

Na última semana de estágio, no serviço de ortopedia iniciaram-se as cirurgias programadas, 

para colocação de prótese total do joelho e prótese total de anca. De acordo com Cunha (2008) 

para além das causas traumáticas, as cirurgias ortopédicas podem ser necessárias sobretudo na 

população com mais de 65 anos, por desgaste articular.  

Nos doentes submetidos a este tipo de intervenção cirúrgica, as intervenções específicas e 

ensinos, são cuidados de enfermagem de reabilitação importantes (Cunha, 2008). De acordo com 

a Ordem dos Enfermeiros [OE] (2013), esses cuidados devem ser orientados para a mobilidade 

precoce e a promoção do autocuidado, de forma a prevenir as alterações decorrentes da síndrome 

de imobilidade, tais como a diminuição da força e perda de massa muscular, aumento de risco de 

osteoporose, aumento do risco de úlcera por pressão, aumento do risco de trombose venosa 

profunda, desequilíbrio entre perfusão e ventilação e aumento de risco de atelectasias e 

pneumonia de estase. 

Recursos humanos e materiais 
 

Durante o estágio final, interagimos com os vários profissionais que desempenhavam funções 

no serviço e desta forma foi também importante reconhecer o papel de cada um na equipa 

multidisciplinar, bem como a sua dinâmica de trabalho.  

A equipa no serviço de medicina interna é constituída essencialmente por médicos de 

medicina interna, enfermeiros e assistentes operacionais. Para além destes deslocam-se de 
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segunda a sexta, no turno da manhã um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, para prestar 

apoio na reabilitação dos doentes internados. Outros profissionais de saúde, como terapeutas da 

fala, dietistas, psicólogos ou médicos de outras especialidades, intervêm nos doentes do serviço, 

sempre que sejam solicitados.  

De acordo com Homem, Patrício, Cardoso & Lourenço (2012), na área da saúde, o trabalho 

em equipa torna-se fundamental no desenvolvimento de atividades num ambiente com 

constantes alterações e com necessidades complexas. Assim segundo os mesmos autores devem 

ser potencializadas as aptidões singulares de cada um, na procura de objetivos comuns, de forma 

a serem mobilizadas todas as competências em trabalho de equipa, promovendo o aumento da 

produtividade e a satisfação de todos que englobam a equipa. 

A equipa de enfermagem é constituída então por 32 enfermeiros, entre os quais 2 são 

especializados em enfermagem de reabilitação e a enfermeira que assume função de chefia que é 

especialista em enfermagem comunitária. 

Relativamente à organização da equipa de enfermagem, os elementos são distribuídos da 

seguinte forma: no turno da manhã 7 enfermeiros, 5 no turno da tarde e 3 enfermeiros no turno 

da noite. Em cada turno existe um responsável de turno, função que normalmente é exercida 

pelos elementos seniores do serviço ou pelos enfermeiros especialistas. De acordo com o, 

Regulamento da Norma para Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem (Diário 

da República n.º 184/2019, Série II de 25 de setembro) e o Regulamento das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista (Diário da República n.º 26/2019, Série II de 06 de 

fevereiro), o desempenho de funções de gestão deverá ser assegurado por enfermeiros 

especialistas, de forma a gerir a equipa e recursos, garantindo a adequação da sua resposta em 

diferentes contextos. 

Assim, o enfermeiro responsável de turno, no serviço de medicina interna, geria a equipa, 

realizando a distribuição dos doentes tendo por base o rácio mínimo de enfermeiro/ doente, de 

modo a possibilitar a continuidade dos cuidados prestados nos turnos anteriores. Esta forma de 

gestão da equipa, permitia a dotação segura dos cuidados de enfermagem, utilizando “valores das 

horas de cuidados em enfermagem recomendados por dia de internamento”, de acordo com o 

Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem (Diário da República n.º 184/2019, série II 
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de 25 de setembro, p.140). Eram também distribuídas funções de manutenção do serviço como: 

verificação do carro de urgência, verificação de material para esterilização, verificação de 

material em falta: pensos e medicação, verificação do armazém clínico e verificação de 

temperatura do frigorífico, onde se encontrava a medicação com necessidade de refrigeração. 

Em termos de recursos materiais, o serviço de medicina interna, dispõe de materiais de ajuda 

técnica como canadianas, andarilhos fixos e rodados, pesos, pedaleiras, standig frame, jogos 

didáticos para desenvolvimento de sensibilidade e motricidade fina, espirómetros de incentivo, 

dispositivo de oscilação acapella, insuflador-exsuflador mecânico ou cough assist, ventiladores 

para ventilação mecânica não invasiva.  

Os dispositivos de apoio de marcha, como canadianas, andarilhos ou tripés são escolhidos de 

acordo com as necessidades individuais de cada pessoa e permitiam o auxílio da marcha com 

segurança de acordo com uma técnica de marcha específica. Por sua vez, o standing frame que é 

uma estrutura de verticalização, permite passivamente a transferência da posição sentada para a 

posição vertical, possibilitando o treino de equilíbrio ortostático e dinâmico de pé. Esta estrutura 

apresenta estabilizadores almofadados, localizados anterior e posteriormente, de forma a permitir 

segurança e conforto ao doente (Hoeman, Liszner & Alverzo, 2011). 

Outro recurso como o insuflador-exsuflador mecânico ou cough assist, permite auxiliar as 

pessoas com um reflexo de tosse ineficaz, fenómeno de enfermagem frequentemente identificado 

nos doentes deste serviço. O seu uso nos doentes, através da simulação de um reflexo de tosse 

natural, com uma insuflação máxima e posteriormente a aplicação de uma pressão negativa, 

permitiu eliminação de secreções (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Estruturalmente, o serviço dispõe de duas casas de banho equipadas com chuveiro, banco de 

apoio, sanita, lavatório e barras de apoio e aguarda neste momento o processo de remodelação 

destas instalações sanitárias, de forma a melhorar as condições de acessibilidade.  

No serviço de ortopedia, constituído essencialmente por ortopedistas, enfermeiros e 

assistentes operacionais, outros profissionais como o fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, 

deslocam-se de segunda a sexta, ao serviço para prestar apoio na reabilitação dos doentes 



 
  

 
dez-21 | Página 20 

 

Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas 
idosas internadas em contexto de agudos 

 

internados e trabalham em parceria com os restantes profissionais de forma a maximizar a 

potencialidade dos doentes internados. 

Tal como no serviço de medicina interna, os profissionais de saúde, como terapeutas da fala, 

dietistas, psicólogos ou médicos de outras especialidades, intervêm, sempre que seja solicitada a 

sua intervenção específica, numa lógica de colaboração sistemática entre todos os elementos 

defendida por Branco (2017), e que é fundamental na definição de objetivos e procedimentos a 

adotar, com o intuito de ser conseguido um resultado global superior à soma dos resultados 

individuais de cada um.  

No serviço de ortopedia a equipa de enfermagem é constituída por 31 enfermeiros, entre os 

quais uma enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e um enfermeiro com função 

de chefia, especialista em enfermagem comunitária. Relativamente à organização da mesma, os 

elementos são distribuídos, no turno da manhã por 7 enfermeiros, 4 enfermeiros no turno da 

tarde e 3 enfermeiros no turno da noite. Tal como no serviço de medicina interna, em cada turno 

existe um responsável de turno, função que é exercida pelos elementos seniores no serviço ou 

pela enfermeira especialista. O responsável de turno realiza a distribuição com base no rácio 

mínimo de enfermeiro/ doente, de acordo com o Sistema de Classificação de Doentes em 

Enfermagem, possibilitando a continuidade dos cuidados. Também distribui funções de 

manutenção do serviço como a verificação do carro de urgência, verificação de material para 

esterilização, verificação de material de uso clínico e medicação em falta. 

Em termos de recursos materiais, o serviço de ortopedia, dispõe de materiais de ajuda técnica 

como canadianas, canadianas, tripé, andarilhos fixos, pedaleiras, standig frame, artromotor para 

membro superior e membro inferior, almofadas de gel, para prevenção úlceras por pressão, 

cadeiras de rodas e cadeiras sanitárias, espirómetros de incentivo, dispositivo de oscilação 

acapella e materiais de apoio às atividades de vida diária, como calçadeiras de várias alturas. De 

acordo com Menoita et al. (2012), os produtos de apoio permitem tornar a pessoa o mais 

independente possível, compensando o que esta não consegue realizar de forma autónoma, nas 

várias atividades de vida diária. E o seu uso, depois de identificados os problemas e ensinadas e 

treinadas técnicas adaptadas, permite aos enfermeiros de reabilitação corrigir os fatores 

causadores de dependência (Vigia, Ferreira & Sousa, 2017) e às pessoas dependentes uma 

melhor funcionalidade. 
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2.2 Análise de produção de cuidados 

De forma a determinar o cálculo do rácio enfermeiro/ doente, que permita uma prestação de 

cuidados de qualidade e em segurança é utilizado o Sistema de Classificação de Doentes em 

Enfermagem [SCD/E]. De acordo com Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o 

SCD/E consiste na categorização dos doentes por indicadores críticos, segundo as suas 

necessidades em cuidados de enfermagem, possibilitando a otimização da gestão dos recursos de 

enfermagem ao criar indicadores de gestão de qualidade de eficiência e eficácia (ACSS, 2012). 

Alguns dos indicadores que permitem a melhoria da qualidade na prestação dos cuidados de 

enfermagem e refletem a sua produtividade são por exemplo: números de dias de internamento, 

horas de cuidados necessárias, horas de cuidados prestados, horas de cuidados necessárias e 

horas de cuidados prestados por dia de internamento (ACSS, 2012).  

No que respeita à enfermagem de reabilitação, tanto no serviço de medicina interna, como no 

serviço de ortopedia, existe sempre um enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação 

durante o turno da manhã a prestar exclusivamente cuidados diferenciados. Contudo, este rácio 

ainda fica aquém do defendido pelo Regulamento da Norma para Cálculo de Dotações Seguras 

dos Cuidados de Enfermagem, que recomenda a existência, “por serviço de, pelo menos 2 

enfermeiros especialistas em Enfermagem de Reabilitação, por cada 15 clientes, por forma a 

garantir a prestação diária de cuidados especializados de 12 horas, em todos os dias da semana” 

(Diário da República n.º 184/2019, série II de 25 de setembro, p. 140). 

Ainda assim existe colaboração interdisciplinar, que permite garantir cuidados de excelência 

aos doentes internados, uma vez que na reabilitação dos doentes intervêm outros profissionais 

como os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, num modelo interdisciplinar capaz de alcançar 

os melhores resultados na recuperação da pessoa internada. De acordo com Branco (2017), as 

decisões tomadas de forma sinérgica, são melhores do que as decisões tomadas individualmente 

e esta sinergia promove a colaboração da pessoa cuidada, melhora a sua satisfação, baixa a 

mortalidade e diminui os custos. 

Saliento também na aérea da produção de cuidados da unidade de internamento de ortopedia e 

de medicina interna, a importância dos cuidados diferenciados em enfermagem de reabilitação, 
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através da colaboração direta dos enfermeiros especialistas com a equipa de gestão de altas, e 

que tem permitido preparar a alta hospitalar de forma adequada e individualizada de acordo com 

cada pessoa e a sua fase no processo de reabilitação e assim diminuir os tempos de internamento, 

com redução dos custos associados ao mesmo. 

No serviço de ortopedia, os planos de intervenção diferenciada são implementados, na aérea 

da reeducação funcional motora e reeducação funcional respiratória, sobretudo no período de pré 

e pós-operatório. No que respeita ao período pós-operatório a intervenção é nas 24 horas após a 

cirurgia, com realização de exercícios isométricos e isotónicos, treino de equilíbrio, com 

realização de levante 24h após a cirurgia, se não existir nenhuma contraindicação, início de 

treino de marcha e realização de cuidados de higiene no chuveiro nas 48 horas após a cirurgia. 

Nos doentes com problemas orto traumatológicos, a implementação destas intervenções é 

adaptada em função da condição de cada um.  

Na unidade de internamento de medicina interna, os enfermeiros especialistas em 

enfermagem de reabilitação iniciam a implementação de planos de intervenção, na aérea da 

reeducação funcional motora e reeducação funcional respiratória, o mais precocemente possível, 

com a avaliação dos doentes até às primeiras 24 horas da admissão no serviço. Esta avaliação 

consiste na avaliação do estado de consciência, compromisso ventilatório, força muscular, 

capacidade para o autocuidado através do Índice de Barthel, e a avaliação da deglutição, pelo 

método de exploração clínica volume – viscosidade (MECV-V), permitindo adequar a 

consistência das dietas ao compromisso da deglutição dos doentes e assim reduzir o risco de 

complicações associadas a este compromisso. 

Nos dois serviços os registos de enfermagem, são efetuados em suporte eletrónico, através do 

programa Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), que utiliza como linguagem a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®).  

A CIPE permite a uniformização de diagnósticos de enfermagem, resultados e intervenções, 

tornando-os numa terminologia comum a todos os profissionais de enfermagem, de forma a 

melhorar a comunicação intra e interdisciplinar, sendo também importante para não existir perda 

de informação, suscetível de comprometer a continuidade de cuidados (Ministério da Saúde, 

2020).  
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Para Dutra et al. (2016), o processo de enfermagem é uma ferramenta fundamental que 

permite o registo de informações relevantes que ajudam a fundamentar a tomada de decisão e o 

planeamento dos cuidados de enfermagem. 

No contexto de medicina interna, os diagnósticos de enfermagem mais frequentes 

relacionados com enfermagem de reabilitação foram: movimento muscular diminuído, equilíbrio 

comprometido, andar com auxiliar de marcha comprometido, limpeza das vias aéreas ineficaz, 

ventilação comprometida, autocuidado comprometido, deglutição comprometida. E no serviço 

de ortopedia, os mais frequentes foram o movimento muscular diminuído, equilíbrio 

comprometido, andar com auxiliar de marcha comprometido, autocuidado comprometido e 

ventilação comprometida. 

De acordo com o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

(Regulamento n.º 140/2019), publicado em Diário da República, nº 26/2019 série II, a 6 de 

fevereiro, os cuidados de enfermagem carecem atualmente de maior “exigência técnica e 

científica” sendo importante uma diferenciação e especialização na prática dos cuidados de 

saúde (p.4744), e as Competências dos Enfermeiros Especialistas “envolvem as dimensões da 

educação dos clientes e dos pares, de orientação, aconselhamento, liderança, incluindo a 

responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, 

que permita avançar e melhorar de forma contínua a prática da enfermagem” (Diário da 

República, nº 26/2019 série II, a 6 de fevereiro, p. 4744). 

Tanto no serviço de medicina interna como no serviço de ortopedia, o responsável pela 

formação é um dos enfermeiros especialistas em reabilitação, que tem como função planificar 

anualmente a formação em serviço, de acordo com a necessidade formativa da equipa de 

enfermagem. É necessário identificar as lacunas existentes em termos de conhecimento para ser 

possível intervir e posteriormente adaptar esse novo conhecimento ao contexto local.  

De acordo com Pereira (2017), o conhecimento está permanentemente em desenvolvimento e 

a qualidade do exercício profissional será tanto maior quanto a maior proatividade em relação à 

procura da evidência científica. 
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De forma a divulgar novas diretivas e realizar auditorias aos cuidados prestados, para 

promoção da qualidade e segurança, existem também elementos da equipa de enfermagem com 

funções de elos de ligação à Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar e ao Grupo de 

Prevenção de Úlceras por Pressão do Centro Hospitalar, indo de encontro ao Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, segundo o qual este deve participar na 

realização e operacionalização de atividades na área da qualidade, tais como em protocolos 

institucionais, que visam a melhoria da qualidade dos cuidados (Diário da República, n.º 

26/2019, série II de 6 de fevereiro). 

A Ordem dos Enfermeiros (2002) também defende melhoria contínua da qualidade e sugere 

que além da reflexão sobre os cuidados prestados, a tomada de decisão e a prática do exercício 

profissional seja baseada nos resultados da evidência científica considerando que o uso e de 

guias de orientação para a boa prática de cuidados de enfermagem, são essenciais para 

implementar estratégias de melhoria contínua de qualidade. 
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 PROBLEMÁTICA E ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 3.
 

O envelhecimento demográfico tem aumentado ao longo das últimas décadas em Portugal 

relacionado com o aumento da longevidade e com uma redução da proporção de jovens na 

população total. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística [INE] a esperança de vida em 

Portugal ultrapassa os 80 anos (INE, 2019) e o número de portugueses com mais de 75 anos é 

superior a 1 milhão, contudo o número de anos de vida saudável vividos depois dos 65 anos, 

apresenta-se abaixo da média dos países que integram a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (Observatório Nacional das Doenças Respiratórias [ONDR], 

2018). Os portugueses vivem mais, porém vivem com mais comorbilidades durante os últimos 

anos de vida, sendo as mais comuns as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, as 

doenças oncológicas e a diabetes (Ministério da Saúde, 2018). 

O envelhecimento populacional que se deve à melhoria das condições de vida e ao 

desenvolvimento verificado ao longo dos tempos tem impacto na saúde das pessoas e tem-lhes 

permitido viverem mais anos (Nunes, 2017). Contudo o envelhecimento populacional pode 

significar um aumento de custos com cuidados de saúde, tornando-se essencial o 

desenvolvimento de políticas centradas na prevenção da doença, promoção da saúde e no apoio 

social. Igualmente fundamental é o incentivo da população mais velha ao desenvolvimento de 

atividades e estilos de vida saudáveis e que promovam e ajudem a prevenir os fatores de risco 

(Nunes, 2017). 

Marques- Vieira, Amaral & Pontífice- Sousa (2017) defendem que, o envelhecimento 

humano é uma etapa natural do ciclo da vida, que é influenciado por fatores intrínsecos, 

biológicos, genéticos, psicológicos, mas também por agentes externos, como os ambientais e 

sociais. Desta forma, Santos, Pestana, Santana & Ferreira (2020), acreditam que a especificidade 

dos cuidados de saúde geriátricos sugere que as equipas que prestam cuidados à população idosa 

integrem profissionais da área de reabilitação, uma vez que são portadores de conhecimentos 

particulares sobre as principais disfunções ao nível das atividades das pessoas idosas. 

De acordo com Radwanski (2011) existem alterações consideradas normais atribuídas ao 

processo de envelhecimento, que podem levar a uma fragilidade multiorgânica, sendo elas 
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cardiopulmonares, musculoesqueléticas, neurológicas, renais, endócrinas, da função intestinal e 

genito-urinária e alterações cutâneas. Em termos cardiopulmonares, as alterações esperadas com 

o aumento da idade são: redução da capacidade de trabalho, diminuição da distensibilidade da 

parede torácica, diminuição do reflexo de tosse, redução da atividade ciliar, aumento do risco de 

infeção pulmonar, diminuição da capacidade vital e aumento de fatores de risco de doença 

cardiopulmonar. 

O número elevado número de pessoas idosas internadas nos serviços onde decorreu o Estágio 

Final, conforme descrito atrás, apresentam com frequência problemas respiratórios, tanto 

relacionados com processos agudos como com a agudização de processos patológicos crónicos e 

estes problemas associados ao processo normal de envelhecimento e intensificados pela situação 

de doença, causam declínio funcional, se as pessoas não forem devidamente assistidas 

(Radwanski, 2011). 

No internamento de medicina interna, as patologias respiratórias são frequentes, sobretudo a 

pneumonia e a insuficiência respiratória. De acordo com o Observatório Nacional das Doenças 

Respiratórias (ONDR), 78% dos internamentos por pneumonia são em pessoas com mais de 65 

anos e a sua mortalidade corresponde a 93%, sendo que a 27% corresponde ao grupo etário de 

mais de 80 anos (ONDR, 2018). 

Martino et al. (2005) advertem também que o facto de muitos dos doentes idosos internados 

nos serviços de medicina interna apresentarem disfagia, esta alteração da deglutição constitui-se 

como um fator de aumento da incidência de pneumonias, as pneumonias por aspiração, o que 

reforça a importância de uma intervenção precoce nestes doentes no sentido de prevenir esta 

complicação. Outros autores (Pitts et al., 2012) sustentam que uma tosse eficaz permite a 

proteção da via aérea e que a correta coordenação da deglutição e da técnica de tosse são 

fundamentais para prevenir a ocorrência de aspiração de conteúdo alimentar. 

Os internamentos hospitalares propiciam a incapacidade devido não só à doença, mas também 

a outros riscos relacionados com o internamento, entre eles as infeções respiratórias e mobilidade 

reduzida (Martínez-Velilla, et al., 2019) devido à situação de imobilização no leito.  
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Durante um internamento, a mobilidade funcional de uma pessoa pode estar alterada por 

lesões, ou traumatismos, fraturas, por cirurgias, que requerem prescrição para repouso e restrição 

da mobilidade, que num curto prazo poderá ter um efeito benéfico na recuperação (OE, 2013). 

Contudo a ausência ou redução de atividade superior a duas semanas pode resultar em atrofia da 

fibra muscular e favorecer o aparecimento de complicações respiratórias, potenciadas pela idade 

avançada dos doentes (Correia, 2019). Estas consequências da imobilidade resultam 

essencialmente das restrições ao movimento do tórax, na posição de decúbito dorsal, provocando 

alterações entre a perfusão e ventilação pulmonar (OE, 2013). 

De acordo com Knight, Nigam & Jones (2009), em decúbito dorsal, o peso do corpo restringe 

o movimento da caixa torácica, reduzindo desta forma o volume corrente. O volume residual dos 

pulmões também decresce em doentes sujeitos a imobilidade no leito, aumentando o risco de 

colapso e atelectasias de segmentos pulmonares.  

Paralelamente a diminuição da excursão do diafragma, a diminuição da amplitude torácica, 

associada à diminuição da força dos músculos abdominais, com consequente redução da 

efetividade do reflexo de tosse, acabam por proporcionar uma ineficaz limpeza das vias aéreas, 

promovendo a ocorrência de infeção (OE, 2013). As secreções começam a acumulam-se nos 

segmentos pulmonares mais inferiores, tornando-se cada vez mais espessas e de difícil remoção 

com a imobilidade no leito, este facto associado à diminuição da capacidade de tossir, dificulta a 

eliminação de agentes patogénicos, como demonstram Knight, Nigam & Jones (2019). 

A diminuição da mobilidade da caixa torácica poderá conduzir a uma patologia pulmonar 

restritiva, devido à diminuição dos volumes e da capacidade funcional respiratória, mas também 

devido à redução do volume plasmático e de eritrócitos o que leva consequentemente a 

alterações no transporte de oxigénio (Cordeiro & Menoita, 2012; Knight, Nigam & Jones, 2009). 

De acordo com Cordeiro e Menoita (2012), a dispneia, conduz à inatividade da pessoa, 

levando a um círculo vicioso de imobilidade, que conduz a uma deterioração das capacidades 

funcionais e diminuição de tolerância ao esforço. Ferreira (2014), defende também que, estas 

complicações levam consequentemente a uma intolerância ao exercício e à existência de dispneia 

na realização das atividades de vida diária, o que provoca um maior condicionamento físico 

levando as pessoas a evitar realizar certas atividades. Se esta cadeia não for interrompida, o 
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resultado será uma intolerância ao esforço e a disfunção muscular com a consequente 

incapacidade funcional. Por isso o alívio da sintomatologia ajuda a potenciar a independência na 

realização de atividades da vida diária.  

Tendo por base os problemas relacionados com a alteração na função respiratória e da 

funcionalidade identificados nos doentes em contexto da prática de cuidados e os pressupostos 

descritos, a possibilidade de intervir em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação e 

assim interromper a cadeia que leva à intolerância ao esforço e à perda funcional das pessoas 

idosas, definimos como tema do projeto de intervenção os “Benefícios dos cuidados de 

enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas idosas internadas 

em contexto de agudos”.  

Do ponto de vista metodológico este projeto encontra-se enquadrado na metodologia 

investigação – ação. De acordo Cardoso e Rego (2017, p. 23), investigação-ação é um processo 

conduzido pelas “pessoas que estão envolvidas numa situação particular e que decorre no local 

da ação, tendo subjacente problemas do quotidiano profissional”. Visa a “melhoria de uma 

determinada situação, tendo subjacente o diagnóstico de um problema que se pretende 

modificar” e “implica uma estratégia reflexiva” pelo que “está orientada para a melhoria da 

prática” (Cardoso & Rego, 2017, p. 23). Como estratégia metodológica foi utilizada a de estudos 

de caso, pelo seu caráter holístico (procura abranger o(s) caso(s) na sua globalidade), 

compreensivo e aprofundado uma vez que se apoia “numa variedade de fontes de evidência, a 

fim de apreender de forma completa a realidade” (Cardoso & Rego, 2017, p. 28). 

A estratégia do estudo de caso foi escolhida por permitir colher informação de um individuo 

(de cada doente) aumentando o conhecimento sobre cada um, descrevendo fatores de risco e 

possibilitando verificar as alterações e ocorrência de mudanças ao longo do tempo (Joanna 

Briggs Institute [JBI], 2020), que no caso concreto deste projeto são as pessoas idosas, internadas 

por condição de doença aguda. De acordo com Yin (2001) o estudo de caso, investiga um 

fenómeno dentro do seu contexto de vida real e o fenómeno de investigação, que pretendemos 

estudar são os benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação respiratória, a pessoas 

idosas internadas. Como método de pesquisa abrangente que é, esperávamos estudar muitas 

variáveis de interesse baseadas em várias fontes de evidência e que devem convergir (Yin, 

2001). 
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De acordo com Pallás e Villa (2004), na construção do desenho de investigação, que permite 

responder à problemática a estudar estabelecem-se também os critérios de seleção dos 

participantes de forma a identificar a população-alvo.  

Assim como critérios de inclusão para a escolha dos participantes, foram pessoas com idade 

igual ou superior a 65 anos de idade, internados nos serviços onde se realizou o estágio, no 

período em que este decorreu, que apresentassem alteração na função respiratória e da 

capacidade funcional, conscientes, orientados e cognitivamente capazes de cumprir ordens e que 

aceitassem integrar no plano/programa. 

3.1 Definição dos objectivos 
 

De acordo com o Regulamento do Estágio Final e Relatório do Mestrado em Enfermagem 

promulgado pela Associação das Escolas Superiores de Enfermagem e Saúde [Universidade de 

Évora, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnica de Beja, Instituto Politécnica de 

Setúbal, Instituto Politécnico de Castelo Branco], o Estágio Final pretende o desenvolvimento e a 

demonstração de competências na área de especialização de enfermagem de Reabilitação, 

através da elaboração de um projeto de estágio e consequentemente a composição de um 

relatório de estágio fundamentando a intervenção profissional em termos técnico- científicos e 

evidenciando sugestões de melhoria para o desenvolvimento na área de especialização. A nossa 

intervenção profissional será assim centrada nos cuidados de enfermagem de reabilitação na 

reeducação funcional respiratória das pessoas idosas internadas em contexto de agudos 

procurando salientar os seus benefícios. 

O objetivo geral de um trabalho, conforme sugerem Pallás e Villa (2004), deverá centrar o 

assunto de interesse e ser suficiente claro, para que seja percetível a metodologia de estudo, a 

população a ser incluída e que variáveis que irão ser avaliadas. Desta forma, como condutor da 

nossa ação, definimos como objetivo geral do projeto de intervenção: 

 Implementar um programa de intervenção de enfermagem de reabilitação, em pessoas 

idosas, com alteração na função respiratória e da funcionalidade, na área da reeducação 

funcional respiratória. 
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Tendo por base o Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a) e em congruência com o objetivo geral do projeto de 

intervenção foram elaboradas, para o plano, intervenções cujos fenómenos base foram a 

ventilação, o expetorar, a intolerância à atividade e o movimento muscular, associados às 

consequências respiratórias e funcionais da população em questão.  

Segundo Pallás & Villa (2004), os objetivos específicos devem ser formulados de forma a ser 

mensuráveis ou como sugerem Lautert, Dal Pai e Ramos (2013) devem constituir-se como 

estratégias para alcançar o objetivo geral, e essas estratégias foram as seguintes: 

 Realizar uma avaliação inicial da pessoa, incluindo o estado cognitivo, a função 

respiratória e mecanismos de limpeza das vias aéreas, força muscular e funcionalidade, 

através da aplicação de instrumentos de colheita de dados; 

 Identificar os problemas reais e potenciais dos doentes idosos internados por doença 

aguda, sobretudo o risco de desenvolvimento de alterações respiratórias; 

 Formular diagnósticos; 

 Definir resultados esperados em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação; 

 Planear as intervenções mais adequadas a cada doente tendo por base os conhecimentos 

teóricos e a revisão sistemática da literatura; 

 Executar os cuidados de enfermagem/intervenções definidos no planeamento e outros que 

se revelem oportunos; 

 Avaliar os resultados conseguidos, através da aplicação de instrumentos de avaliação; 

 Identificar os ganhos em saúde, resultantes dos cuidados de enfermagem de reabilitação, 

em pessoas idosas com alteração na função respiratória e da funcionalidade, como 

resultado da intervenção.  
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 PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL   4.
 

De acordo com o documento de identificação de aéreas de investigação prioritárias para a 

especialidade de enfermagem de reabilitação da Ordem dos Enfermeiros (OE, 2015b), considera-

se como área emergente a das intervenções autónomas do enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação ao nível da função respiratória, e o contacto com os doentes nos 

contextos onde decorreu o Estágio Final, salientou a necessidade de cuidados de enfermagem de 

reabilitação nesta área a esses doentes em especifico, uma vez que as alterações da função 

respiratória que apresentavam revelaram ter um impacto significativo na sua independência, 

justificando a prestação de cuidados especializados em enfermagem de reabilitação (OE, 2018a), 

como forma de diminuir as limitações à atividade e desenvolver a funcionalidade (DGS, 2009).  

Como referencial teórico e condutor para este projeto de intervenção escolhemos a Teoria do 

Défice de Autocuidado na Enfermagem de Dorothea Orem. 

4.1 Teoria do Défice de Autocuidado na Enfermagem de Dorothea Orem 
 

Para Alligood & Tomey (2004), as teorias assumem importância na enfermagem enquanto 

disciplina e na prática enquanto profissão, porque concedem sentido ao conhecimento 

permitindo desenvolver o pensamento crítico e auxiliando na tomada de decisões na prática. 

Fernandes et al. (2020) e Taylor (2004) defendem também que pelas múltiplas patologias 

crónicas que apresentam e que podem levar as pessoas idosas ao declínio funcional e à 

dependência, a Teoria de Orem é frequentemente usada vista à promoção da saúde e do 

autocuidado. 

Orem apresenta a sua Teoria do Défice de Autocuidado em Enfermagem, como uma teoria 

que abrange três teorias relacionadas: a teoria do autocuidado, que explica o porquê, os métodos 

e os resultados de as pessoas cuidarem de si; a teoria do défice do autocuidado, que fundamenta 

como as pessoas podem ser ajudadas e beneficiar dos cuidados de enfermagem e a teoria dos 

sistemas de enfermagem, que elucida sobre a origem e manutenção das relações para que se 

produza cuidado de enfermagem (Taylor, 2004). O autocuidado é, segundo Taylor (2004), “uma 

função humana reguladora que os indivíduos têm (…) de desempenhar por si próprios ou que 

alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar” 
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(p.218), contudo tem que ser executado de acordo com o estádio de desenvolvimento, estados de 

saúde, níveis de consumo de energia e fatores ambientais dos indivíduos (Taylor, 2004). 

Quando se encontram doentes ou incapacitadas, as pessoas apresentam alterações dos 

mecanismos fisiológicos e psicológicos e nessas fases é determinante perceber quais as 

necessidades de cuidados que estas pessoas carecem ao longo dos efeitos dessas alterações ou 

condições patológicas (Taylor, 2004). O défice de autocuidado define a relação entre as 

capacidades de ação da pessoa e as suas necessidades de cuidados, permitindo perceber qual o 

melhor método de auxílio e qual o papel da pessoa no autocuidado (Taylor, 2004). 

De acordo com Fernandes et al. (2020), tendo, por base a Teoria de Orem e tendo em conta as 

Competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, a intervenção 

primordial dos enfermeiros especialistas deve ter como objetivo reduzir a dependência no 

autocuidado, através da perceção das limitações da pessoa e das suas necessidades de cuidados, 

de forma a maximizar a autonomia. E para Reis e Bule (2017), a capacitação da pessoa decorre 

de acordo com intervenções compensatórias, parcialmente compensatórias ou de cariz educativo, 

dependendo da necessidade de cada pessoa.  

Embora a educação e o ensino de técnicas sejam fundamentais, vários autores (Braga & Silva, 

2017; Fernandes et al., 2020) alertam para a importância de envolver a pessoa neste novo 

processo de adaptação garantindo um bom acompanhamento no processo de forma a prever 

possíveis regressões e permitindo a sua reintegração.  

Tendo por base a problemática definida neste projeto e tal com sublinham Nabais e Sá (2018), 

os cuidados de enfermagem de reabilitação, como o treino para o esforço, os exercícios de 

reeducação respiratória, educação sobre a doença e capacitação para o autocuidado, 

desenvolvidos com pessoas com alteração na função respiratória, poderão provocar benefício na 

diminuição dos défices para o autocuidado. 

4.2 Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 
 

De acordo com Reis e Bule (2017), a enfermagem de reabilitação contribui para a adaptação 

do ambiente e para a capacitação das pessoas, de forma a promover a sua condição de saúde e 
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antecipar fatores de risco através da alteração e correção de comportamentos. No caso das 

pessoas com alteração da função respiratória prevê-se que a aquisição de competências de 

autocuidado, que passam pela gestão e adaptação do ambiente e a apreensão de conhecimentos 

sobre gestão das tarefas do autocuidado, possam contribuir para obter uma melhor conservação 

da sua energia. 

Tanto na avaliação como na prestação de cuidados em enfermagem de reabilitação, a 

abordagem deve ser holística (Radwanski, 2011) de forma que a pessoa, neste caso, idosa 

consiga atingir o máximo de bem-estar físico, mental e psicossocial, uma vez que as múltiplas 

variáveis associadas ao envelhecimento interferem nos resultados da reabilitação, exigindo uma 

avaliação pormenorizada, uma intervenção rápida e um acompanhamento prolongado de forma a 

maximizar os resultados (Radwanski, 2011). 

4.2.1 Reeducação funcional respiratória 

 

De acordo com Branco, et al., (2012) a reabilitação respiratória procura assegurar que as 

alterações fisiológicas resultantes dos desequilíbrios da relação ventilação/perfusão sejam 

resolvidos para que não existam repercussões funcionais. Os programas de reabilitação 

respiratória permitem a redução da sintomatologia associada a patologias respiratórias, a 

melhoria da capacidade de exercício e da capacidade funcional, com aumento da participação em 

atividades físicas e sociais e consequente aumento da qualidade de vida (Gronkiewicz & Coover, 

2011).  

Na reabilitação respiratória são usadas técnicas posturais, manuais e cinéticas dos segmentos 

torácicos e abdominais (Cordeiro & Menoita, 2012), que permitem prevenir e corrigir posições 

viciosas, promover o relaxamento e o controlo ventilatório, reduzir a tensão psíquica e muscular, 

e assegurar a permeabilidade das vias aéreas (Branco et al., 2012). Segundo Branco et al. (2012) 

estes exercícios atuam no processo mecânico da ventilação, isto é, a partir da ventilação externa 

é possível melhorar a ventilação alveolar. Para além destes, a reabilitação respiratória tem ainda 

como benefícios o de permitir uma reeducação para o esforço com exercícios de conservação de 

energia que permitem um melhor desempenho da pessoa na realização de atividades de vida 

diária (Branco et al., 2012). 
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Os programas de reabilitação respiratória devem ser adaptados individualmente pois só assim 

é possível atingir os níveis máximos de autonomia e funcionalidade (Gronkiewicz & Coover, 

2011). 

Técnicas de descanso e relaxamento 

 

As posições de descanso ou relaxamento permitem controlar a respiração, em doentes com 

dispneia ou ansiedade, pois proporcionam um relaxamento muscular, com enfâse nos músculos 

acessórios e facilitam a respiração diafragmática (Branco et al., 2012). As mais frequentes são o 

decúbito dorsal, decúbito semi-fowler e decúbito lateral em semi-fowler (Cordeiro & Menoita, 

2012). Um exemplo de posicionamento que diminui a dispneia e atua como forma de auxiliar a 

ventilação e de conservar a energia, é a posição de cocheiro sentado ou de pé. Esta posição 

permite o relaxamento dos músculos acessórios e otimizar a curvatura do diafragma, facilitando 

a respiração diafragmática (Branco et al., 2012; Cordeiro & Menoita, 2012). 

Branco et al. (2012) defendem que estas técnicas devem ser ensinadas aos doentes para que 

eles próprios possam adotar determinados posicionamentos com o objetivo de promover o seu 

conforto e diminuir a dispneia. 

O posicionamento em decúbito ventral já utilizado como coadjuvante no tratamento do 

Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, tem no contexto atual, cada vez mais evidência da 

sua relevância, possibilitando melhorar as trocas gasosas, diminuir a dispneia e melhorar os 

parâmetros ventilatórios (Elkattawy & Noori, 2020; Mota, Sousa, Bico & Marques, 2020). 

Consciencialização e controlo da respiração 

 

Com a consciência da sua própria respiração, a pessoa consegue melhorar a sua ventilação, 

com alteração da sua frequência, amplitude e ritmo, de forma a potenciar a conservação de 

energia (Cordeiro & Menoita, 2012). A técnica de controlo da respiração mais utilizada é a 

respiração com os lábios semicerrados (DGS, 2009). Esta técnica permite uma expiração lenta 

através da permanência dos lábios parcialmente fechados (Gronkiewicz & Coover, 2011) 

podendo ser implementada durante a realização das atividades da vida diária e exercícios como 

caminhadas (Nield, Soo Hoo, Roper & Santiago, 2007). Associa-se com frequência a esta técnica 
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a dissociação dos tempos respiratórios com a inspiração lenta pelo nariz e a expiração também 

lenta pela boca, com os lábios semicerrados (Cordeiro & Menoita, 2012). 

De acordo com Larson, Johnson e Angst, (2000), esta técnica permite aumento do volume 

corrente, controlo do padrão respiratório e o esvaziamento máximo dos alvéolos, uma vez que os 

elementos de menor calibre da via aérea inferior, permanecem abertos por período mais 

prolongado, durante o tempo expiratório, permitindo a saída de mais ar, esvaziando de forma 

eficaz, o ar acumulado nos pulmões. Ubolnuar, et al. (2020) demonstraram que o uso da técnica 

de respiração com os lábios semicerrados aumenta o tempo inspiratório e expiratório, o volume 

corrente e aumento do fluxo inspiratório e expiratório médio. 

Respiração abdomino-diafragmáica 

 

Durante a realização desta técnica a pessoa durante a inspiração, dirige o ar para o abdómen e 

na expiração, expele o ar pela boca com os lábios semicerrados. Pode ser realizada uma ligeira 

pressão a acompanhar o movimento expiratório de forma a auxiliar a eliminação do ar (Cordeiro 

& Menoita, 2012). De acordo com Branco et al. (2012), a respiração abdomino-diafragmática 

aumenta a eficiência do diafragma e diminui a assincronia toracoabdominal verificada durante os 

períodos de dispneia, tendo como objetivo a sua melhoria. 

Liao et al. (2015) e Martinelli el al. (2018) demostraram que o uso da técnica de respiração 

com os lábios semicerrados em conjugação com outras como a respiração abdomino-

diafragmática e as técnicas de abertura costal global, permitem melhorar a ventilação pulmonar 

durante o treino de marcha, pois reduzem a dispneia, aumentam a tolerância ao exercício, com 

menor dispêndio de energia para os doentes. 

Reeducação diafragmática 

 

A reeducação diafragmática consiste na realização da respiração diafragmática e na adoção de 

diferentes posições de modo que sejam tratadas diferentes zonas do diafragma. Em decúbito 

dorsal reeduca-se a região posterior do diafragma, em decúbito ventral reeduca-se a porção 

anterior e em decúbito lateral realiza-se a reeducação das hemicúpulas (Branco et al., 2012; 

Cordeiro & Menoita, 2012). Segundo Cordeiro & Menoita (2012), após uma inspiração 
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abdominal profunda, é exercida resistência abdominal e diafragmática durante a expiração que 

deverá ser realizada lentamente. 

Esta técnica permite desenvolver a tonicidade do diafragma de forma a aumentar a sua 

amplitude de excursão, melhorar o padrão respiratório, reduzir a dispneia e reduzir a necessidade 

de atividade dos músculos acessórios (Branco et al., 2012; OE, 2018a). 

Reeducação costal seletiva e global 

 

Ao contrário da reeducação diafragmática, na reeducação costal a pressão/ resistência é 

exercida na região a tratar, assim durante a realização de uma inspiração torácica é exercida uma 

resistência ao movimento costal (Branco et al., 2012). 

Na reeducação costal pode ser utilizada não só a resistência, mas também o uso de bastão, 

pesos ou faixas elásticas, para a realização de abertura costal global e abertura costal seletiva, 

promovendo o fortalecimento muscular, coordenação motora, mobilidade articular, a expansão 

torácica e melhorando a ventilação alveolar de forma global, ou dando enfâse ao lado afetado 

(Cordeiro & Menoita, 2012; OE, 2018a). 

Ventilação segmentar 

A ventilação segmentar permite a realização de exercícios respiratórios direcionados a um 

segmento específico. A pessoa é instruída a inspirar o ar direcionando-o para o local onde a mão 

do profissional se encontra (Branco et al., 2012; Cordeiro & Menoita, 2012). De seguida, o 

profissional executa um alívio progressivo da compressão enquanto a pessoa inspira e no final da 

inspiração sustenta a respiração por dois ou três segundos (Branco et al., 2012). No final, a 

pessoa expira e o profissional realiza alguma pressão assistindo o movimento costal (Branco et 

al., 2012; Cordeiro & Menoita, 2012). 

Esta técnica é utilizada sobretudo na drenagem de derrames pleurais, mas também na 

prevenção de atelectasias, na diminuição de acumulação de secreções em determinados 

segmentos pulmonares (Branco et al., 2012; Cordeiro & Menoita, 2012). 
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Técnica de inspiração máxima sustentada e inspiração fracionada 

A técnica de inspiração máxima sustentada consiste na realização de uma inspiração pelo 

nariz até atingir a capacidade inspiratória máxima mantendo a inspiração suspensa por alguns 

segundos no final. Pode ser realizada em três séries de dez repetições, como descrevem Carneiro 

et al. (2013). Esta técnica promove a sincronia e o controlo do padrão respiratório através da 

redução da frequência respiratória e aumento do volume corrente (Carneiro et al., 2013; Veira et 

al., 2014). A inspiração fracionada, de acordo com Burneiko et al. (2009), é uma técnica que 

permite a realização de inspirações breves e consecutivas até atingir a capacidade pulmonar total, 

com uma pausa inspiratória de alguns segundos no final. Posteriormente a pessoa realiza uma 

expiração lenta até alcançar a capacidade residual funcional. Esta técnica permite o aumento da 

pressão inspiratória máxima, com resultados benéficos na saturação periférica de oxigénio 

(SatO2). 

Espirometria de incentivo 

 

A espirometria de incentivo é usada frequentemente no período pré e pós cirúrgico, com vista 

a diminuir o risco de complicações respiratórias, devido à diminuição do volume pulmonar após 

cirurgias por exemplo abdominais (Nascimento Junior et al., 2014). Os doentes são incentivados 

a realizar inspirações profundas e lentas, de forma a aumentar os volumes inspiratórios 

(Nascimento Junior et al., 2014). A realização de inspirações profundas permite o recrutamento 

alveolar, que pode estar colapsado, melhorando a sua complacência e ventilação (Cordeiro & 

Menoita, 2012). 

A espirometria de incentivo pode também ser utilizada em patologias do foro neurológico, em 

que, coadjuvada com outras técnicas traz benefícios para os doentes, sobretudo quando estes 

apresentam fraqueza dos músculos respiratórios (Cordeiro & Menoita, 2012; Ribeiro et al., 

2018). 

Para que esta técnica seja realizada de forma eficaz Ribeiro et al. (2018) advertem para a 

importância de ter em conta o estado de consciência da pessoa e a sua cooperação, uma vez que 

o uso da espirometria de incentivo exige a sua colaboração. 
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Técnicas de limpeza das vias aéreas 

 

De acordo com Olazabal (2003), um dos objetivos da reabilitação respiratória é assegurar a 

permeabilidade das vias aéreas, com a eliminação de secreções quando há problemas obstrutivos. 

Com o envelhecimento ou também por disfunção neurologia, o reflexo de tosse pode tornar-se 

diminuído e aumentar o risco de infeção respiratória (Gronkiewicz & Coover, 2011). Contudo a 

limpeza das vias aéreas engloba não só a expulsão, mas também a mobilização das secreções 

brônquicas (Branco et al., 2012). 

Como forma de mobilização de secreções a drenagem postural permite, através da adoção de 

um determinado posicionamento e pela ação da gravidade, a progressão das secreções de uma 

via aérea mais periférica para uma via aérea superior. Para potencializar o resultado desta técnica 

poderão ser associadas manobras de percussão, vibração e compressão de forma a facilitar a 

mobilização das secreções (Branco et al., 2012; Cordeiro & Menoita, 2012). No uso desta 

técnica é fundamental saber quais os segmentos afetados recorrendo à auscultação pulmonar e ou 

à visualização de radiografia do tórax (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Liao et al. (2015), consideram também relevantes os ensinos de drenagem postural tanto aos 

doentes como aos familiares de forma a permitir uma melhor assistência e continuidade dos 

cuidados. Depois de aprendidas as posturas a adotar, a drenagem postural pode ser realizada no 

domicílio pelo próprio doente, às quais poderão ainda ser associadas manobras de auto percussão 

e auto-compressão, de forma a melhorar a eficácia destas técnicas (Branco et al., 2012). 

No seu estudo, sobre o uso de dispositivos vibratórios de mobilização de secreções, Liao et al. 

(2015), concluíram que dispositivos, como o acapella permitem uma oscilação de alta frequência 

do fluxo aéreo e pressão expiratória positiva e conjugado com a drenagem postural dos doentes, 

possibilita o seu uso numa posição sentado, de pé ou deitado (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Após a mobilização de secreções, para eliminar e expulsar as secreções mobilizadas, é 

essencial o ensino de uma tosse eficaz, sendo ela tosse dirigida ou assistida (Cordeiro & 

Menoita, 2012). 



 
  

 
dez-21 | Página 39 

 

Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas 
idosas internadas em contexto de agudos 

 

Na tosse dirigida a pessoa é solicitada a tossir num momento específico, normalmente após a 

mobilização das secreções; na tosse assistida, adequada a pessoas que apresentam diminuição da 

força dos músculos expiratórios e não sendo capazes de realizar uma expiração forçada, capaz de 

expulsar secreções, assiste-se a pessoa através de uma compressão na base do tórax/ abdómen se 

forma a aumentar o fluxo do ar expirado (Branco et al., 2012, Cordeiro & Menoita, 2012). 

De forma a maximizar os resultados de várias técnicas utilizadas isoladamente, o ciclo ativo 

de técnicas respiratórias conjuga três técnicas de respiração: o controlo da respiração com 

respiração diafragmática, exercícios de expansão torácica, para aumentar o volume pulmonar e 

permitir a ventilação de aéreas colapsadas e por fim a técnica de expiração forçada ou huff para 

mobilizar secreções (Morrison & Agnew, 2014; Cordeiro & Menoita, 2012). 

Segundo Cordeiro e Menoita (2012) e Olazabal (2003), as várias técnicas devem ser 

alternadas de forma a não causarem instabilidade respiratória na pessoa, iniciando com a 

respiração diafragmática, de seguida com os exercícios de expansão pulmonar, e novamente o 

controlo da respiração com a respiração diafragmática, em seguida a técnica de expiração 

forçada ou huff para mobilizar as secreções e por fim novamente a respiração diafragmática para 

controlo da respiração, relaxamento e para evitar o broncoespasmo. 

A técnica de expiração forçada consiste em uma ou duas expirações forçadas, seguida da 

técnica de controlo da respiração, um huff de volume pulmonar mais baixo irá mobilizar as 

secreções das vias aéreas inferiores mais periféricas e um huff de alto volume pulmonar que 

mobilizará as secreções das vias aéreas superiores sendo possível depois eliminá-las (Branco et 

al., 2012; Morrison & Agnew, 2014). 

4.2.2. Reeducação funcional Motora  

 

A conservação da mobilidade e da funcionalidade e autonomia da pessoa são parte integrante 

dos cuidados em enfermagem de reabilitação. Os enfermeiros intervêm com a pessoa de forma a 

desenvolver a capacidade funcional, promover o seu autocuidado e a sua reintegração social 

(OE, 2013). 
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A mobilidade da pessoa pode estar comprometida pela presença de alguma patologia, lesão ou 

cirurgia. Nestas circunstâncias em que se verifica restrição da mobilidade temporária torna-se 

fundamental intervir para não prolongar a imobilidade pelas consequências negativas que esta 

acarreta para os doentes (OE, 2013). A imobilidade faz diminuir a excursão diafragmática, e a 

amplitude torácica e leva a uma respiração mais superficial que associada à diminuição da força 

dos músculos abdominais e irá alterar a relação de ventilação/ perfusão e potencializar a 

acumulação de secreções com a diminuição da eficácia da tosse (OE, 2013). 

Em termos musculo- esqueléticos, a ausência ou redução de atividade por períodos superiores 

a duas semanas pode resultar em atrofia da fibra muscular (Correia, 2019), sendo por isso 

necessária uma intervenção precoce nos doentes de forma a tentar recuperar o máximo de 

capacidade funcional (OE, 2013). 

De forma a manter a mobilidade articular muscular e dos tecidos moles, Kisner & Colby 

(2016) advertem para a importância da realização de exercícios de amplitude de movimento, 

como flexão, extensão, abdução, adução, rotação, que podem ser realizados de forma passiva, 

ativa, ativa-assistida e ativa resistida. 

Os exercícios de amplitude de movimento (ativos, passivos ou resistidos) devem incluir 5 a 

10 repetições em cada movimento, tendo sempre em atenção o ângulo de flexão da articulação, 

de forma a prevenir ocorrência de lesões articulares ou provocar dor na pessoa (Hoeman, Liszner 

& Alverzo, 2011).  

Para além de exercícios isotónicos ou de ação muscular dinâmica, também são recomendados 

exercícios isométricos ou de ação muscular estática, com vista ao fortalecimento muscular de 

determinada aérea mais afetada, em que a articulação mantém a mesma posição e o músculo não 

sofre alterações no seu comprimento (Correia, 2019; Kisner & Colby, 2016). Estes exercícios, de 

acordo com Hoeman, Liszner & Alverzo (2011) previnem contracturas e a atrofia muscular e 

mantêm o tónus muscular, promovendo assim a manutenção da força. 

De acordo com Ferreira (2014), uma das limitações das pessoas com alteração da função 

respiratória, é a realização de exercícios e movimentos com os membros superiores, o que 

contribui para a diminuição da capacidade em atividades de autocuidado. Desta forma, devem 
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ser associadas às técnicas de reeducação funcional respiratória o treino de endurance e força 

muscular dos membros superiores e inferiores, com o objetivo de melhorar a tolerância ao 

esforço, tal como é defendido pela Direcção-Geral da Saúde (2009). 

Poderão ser planeadas sessões de exercícios de mobilizações ativas dos membros superiores e 

inferiores associados a exercícios de consciencialização dos tempos respiratórios, respiração 

diafragmática, podendo ser usado ainda o bastão para auxiliar nos exercícios (Brandão et al., 

2018; Maki et al., 2018). Pode ser gradualmente inserida alguma resistência com recurso a pesos 

se a pessoa assim tolerar (Brandão et al., 2018, DGS, 2009). 

Os doentes devem ser encorajados a realizar o máximo de exercícios de forma independente, 

de modo a conseguirem integrá-los nas suas atividades da vida diária, ou nos posicionamentos no 

leito (Hoeman, Liszner & Alverzo, 2011). Os exercícios de mobilizações, que envolvem 

sobretudo os membros inferiores e musculatura do tronco promovem a progressão para treino de 

equilíbrio e marcha (Martínez-Velilla, et al., 2019). Assim não só o treino de força é importante, 

mas a sua junção com o treino de endurance dos membros, como treino de marcha, pois envolve 

grandes massas musculares (DGS, 2009). 

Gronkiewicz e Coover (2011) defendem que, em vez do uso da bicicleta ou de um tapete 

rolante, as pessoas podem caminhar ou subir escadas. Sendo a marcha a atividade mais 

representativa da atividade diária, as pessoas atribuem mais valor à sua conquista. 

Uma vez que a dispneia pode limitar o exercício, os exercícios de reeducação funcional 

respiratória devem ser realizados em associação com as atividades do dia a dia e devem ser 

utilizadas técnicas de conservação de energia alternando períodos de atividade com repouso 

(Larson, Johnson & Angst, 2000). Desta forma é função do enfermeiro de reabilitação identificar 

quais as atividades em que a pessoa apresenta mais dificuldade, e treinar a força, coordenação e 

endurance dos grupos musculares necessários (Larson, Johnson & Angst, 2000). No que se 

refere ao número de repetições no plano de mobilizações Casas-Herrero et al. (2019) idealiza que 

a pessoa realize mobilizações ativas com 10 repetições, num máximo de 3 séries, com pausa de 1 

a 3 minutos entre os exercícios. De acordo com Brandão et al. (2018), cada sessão não deve 

exceder 40 minutos, com 2 a 3 conjuntos de 5 a 15 repetições de cada exercício. 
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4.3 Plano de Intervenção 
 

A perspetiva de investigação-ação permite que uma vez identificado um problema, num 

determinado contexto, a identificação dos diagnósticos para a ação, e aliando a teoria e prática 

poderá alterar uma realidade ou um contexto (Koerich et al., 2009). Baseamos o nosso projeto na 

identificação de um problema real e na implementação de intervenções, que tal como sugerem 

Ferrito e al. (2010), poderão atuar sobre as necessidades dos doentes de acordo com um plano de 

cuidados em enfermagem de reabilitação precedido de uma avaliação dos doentes e completado 

com a avaliação da nossa ação e dos resultados dessa ação nas pessoas.  

Avaliação dos doentes e recolha da informação 

A entrevista inicial é fundamental na avaliação dos doentes (Meirinhos & Osório, 2010) e a 

aplicação de instrumentos de colheita de dados, como por exemplo escalas permitem quantificar 

e evidenciar os cuidados especializados permitindo o desenvolvimento de projetos de 

investigação de avaliação do desenvolvimento do processo terapêutico e que em última análise 

também contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados (OE, 2016). 

Para a avaliação das funções cognitivas dos participantes, fundamentais para o ensino e treino 

das pessoas idosos foi usado o Mini-Mental State Examination. Este teste tem 30 questões com 

pontuação de 0 (quando a pessoa não responde ou responde incorretamente) e 1 (quando a 

resposta é correta). Permite avaliar 6 domínios: orientação (temporal e espacial), retenção, 

atenção e cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva (Morgado et al., 2009). O teste 

permite obter uma pontuação máxima de 30 pontos. As pontuações mais elevadas indicam 

melhores desempenhos, os valores de “corte” do Mini-Mental State Examination para a 

população portuguesa são: 22 para pessoas com 0 a 2 anos de literacia de, 24 para pessoas com 3 

a 6 anos literacia e 27 para pessoas com literacia igual ou superior a 7 anos (Morgado et al, 

2009). 

Para avaliar o desempenho nas atividades da vida diária foi utilizado o Índice de Barthel, 

apresentado por Mahoney e Barthel (1965). Este índice avalia o nível de independência na 

realização de 10 atividades vida diária (AVD). A pontuação mínima é de zero (máxima 

dependência) e a pontuação máxima é de 100 (total independência). São avaliadas as atividades 
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básicas de vida como o alimentar-se, higiene pessoal-banho, higiene pessoal- arranjar-se, uso do 

sanitário, vestir, controlo de esfíncteres intestinal e urinário, mobilidade, transferências, subir e 

descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). 

Como a presença de dispneia pode prejudicar o desempenho das AVD, por forma avaliar a 

capacidade das pessoas idosas no desempenho destas atividades usamos a Escala de Borg 

modificada. Esta escala permite a avaliação da dispneia sentida pela pessoa, ou seja, permite 

avaliar a perceção do esforço/dispneia sentida pela pessoa, numa escala de 10 pontos, em que 0 

representa nenhuma falta de ar ou perceção de esforço e 10 representa um esforço muito, muito 

grande (Borg, 1982). 

A força muscular dos doentes foi avaliada com a escala de força Medical Research Council 

Muscle Scale, que permitiu a avaliação da força dos segmentos corporais quantificando-a de 0/5 

a 5/5. Uma força grau 0/5 corresponde a ausência de contração muscular e movimento e uma 

força 5/5 um movimento normal contra a gravidade e resistência (Medical Research Council, 

1976). 

A avaliação da capacidade funcional foi completada com o teste de marcha de 6 minutos, em 

que a pessoa caminhou o mais rápido que lhe for possível durante 6 minutos e foi registada a 

distância percorrida no final do teste (Cardoso, 2002). 

Também foi realizada a avaliação de parâmetros vitais como SatO2, frequência cardíaca, 

tensão arterial, realizada a auscultação pulmonar e avaliado padrão respiratório e reflexo de 

tosse. 

Diagnósticos de enfermagem, intervenções e resultados esperados 

Em congruência com o objetivo geral do projeto de intervenção profissional foram 

elaboradas, intervenções cujos fenómenos de enfermagem foram a ventilação, o expetorar, a 

intolerância à atividade e o movimento muscular, associadas às consequências respiratórias e 

funcionais da população em questão, tendo por base a evidência científica e o Padrão 

Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação 

(OE, 2015a), que podem ser observados nos quadros nº 1, 2, 3 e 4. 
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1Quadro n.º 1 - Diagnóstico de enfermagem, resultado esperado e intervenções de enfermagem a partir do fenómeno 
Ventilação 

Diagnóstico 1: Ventilação comprometida 

Resultado de enfermagem esperado: melhorar ventilação alveolar, melhorar expansão pulmonar. 

Intervenções de enfermagem: 

- Avaliar saturação periférica de oxigénio e frequência cardíaca (antes e após técnicas de reeducação 

funcional respiratória); 

-Vigiar padrão ventilatório e perceção de esforço respiratório (antes e após técnicas de reeducação 

funcional respiratória); 

-Auscultar tórax (antes e após técnicas de reeducação funcional respiratória); 

-Executar técnica de posicionamento: posição de descanso e relaxamento; 

-Executar controlo respiratório com dissociação dos tempos respiratórios; 

- Executar respiração abdomino-diafragmática; 

-Executar técnicas respiratórias, com início em 5 repetições e progredir até 10 de cada técnica, de acordo 

com a tolerância da pessoa: 

 Reeducação diafragmática posterior,  

 Reeducação da hemicúpula diafragmática direita,  

 Reeducação da hemicúpula diafragmática esquerda; 

 Reeducação costal inferior direita; 

 Reeducação costal inferior esquerda. 

-Executar cinesiterapia respiratória, com início em 5 repetições e progredir até 10 de cada técnica, de 

acordo com a tolerância da pessoa: 

 Abertura costal global sem bastão; 

 Abertura costal seletiva à direita; 

 Abertura costal seletiva à esquerda. 

- Instruir/Treinar técnica de inspiração máxima sustentada; 

- Instruir/Treinar técnica de inspiração fracionada a 2 tempos;  

- Instruir/Treinar técnica de ventilação segmentar; 

-Executar técnica de correção postural; 

- Instruir/Treinar espirometria de incentivo. 
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Diagnóstico 2: Potencial para melhorar conhecimento sobre autocontrolo do padrão respiratório 

Resultado esperado: Conhecimento sobre autocontrolo do padrão respiratório, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre autocontrolo do padrão respiratório; 

-Ensinar sobre autocontrolo do padrão respiratório: 

 Explicar como pode controlar da frequência, amplitude e ritmo da respiração, através da 

consciencialização dos tempos respiratórios e da utilização da técnica de dissociação dos tempos 

respiratórios; 

 Explicar os benefícios do controlo da respiração como forma de melhorar a ventilação, reduzir a 

dispneia, aumentar a tolerância ao exercício com menor dispêndio de energia. 

Diagnóstico 3: Potencial para melhorar conhecimento sobre dispositivo auxiliar de ventilação 

Resultado esperado: Conhecimento sobre dispositivo auxiliar de ventilação, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre dispositivo auxiliar de ventilação; 

-Ensinar sobre dispositivo auxiliar de ventilação: 

 Explicar o uso e os benefícios do espirómetro de incentivo, como técnica de recrutamento alveolar 

permitindo a melhoria da ventilação, de forma a ser repetido ao longo do dia. 

Diagnóstico 4: Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de posicionamento 

Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica de posicionamento, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre técnica de posicionamento para otimizar a ventilação; 

-Ensinar sobre técnica de posicionamento para otimizar a ventilação: 

 Explicar os benefícios da posição de cocheiro sentado ou de pé como forma de auxiliar da ventilação 

para melhorar a dispneia e como conservação de energia; 

 Explicar os benefícios do posicionamento em decúbito lateral, em que o pulmão afetado se encontra 

no lado superior, para uma melhoria da oxigenação; 

 Explicar as vantagens de um decúbito dorsal e decúbito semi-fowler como posicionamento facilitador 

para a execução de determinadas técnicas. 
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Diagnóstico 5: Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica respiratória 

Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica respiratória, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre técnica respiratória para otimizar a ventilação; 

-Ensinar sobre técnica respiratória para otimizar a ventilação: 

 Explicar as diferentes técnicas que irão ser executadas no plano de intervenção individualizado, desde 

a sua atuação em termos fisiológicos bem como os benefícios da tua execução. 

Diagnóstico 6: Potencial para melhorar capacidade para autocontrolo do padrão respiratório 

Resultado esperado: Capacidade para autocontrolo do padrão respiratório, melhorada 

Intervenções: 

-Avaliar capacidade para autocontrolo do padrão respiratório; 

-Instruir/ Treinar sobre autocontrolo do padrão respiratório, através de técnica de consciencialização e 

dissociação dos tempos respiratórios. 

Diagnóstico 7: Potencial para melhorar capacidade para usar dispositivo auxiliar de ventilação 

Resultado esperado: Capacidade para usar dispositivo auxiliar de ventilação, melhorada 

Intervenções: 

-Avaliar capacidade para usar dispositivo auxiliar de ventilação; 

-Instruir/Treinar sobre o uso de dispositivo auxiliar de ventilação: Espirometria de incentivo. 

Diagnóstico 8: Potencial para melhorar capacidade para usar técnicas respiratórias 

Resultado esperado: Capacidade para usar técnicas respiratórias, melhorada 

Intervenções: 

-Avaliar capacidade para usar técnica respiratória para otimizar a ventilação; 

-Instruir/ Treinar sobre técnica respiratória para otimizar a ventilação: Técnica de relaxamento, posições de 

descanso, dissociação dos tempos respiratórios, respiração abdomino-diafragmática. 

Fonte: Elaborado pela própria, com base no Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a). 
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2Quadro n.º 2 - Diagnóstico de enfermagem, resultado esperado e intervenções de enfermagem a partir do fenómeno 
Expetorar 

 

 

Diagnóstico 1: Expetorar ineficaz 

Resultado esperado: Otimizar a permeabilidade das vias áreas; 

Intervenções: 

- Avaliar saturação periférica de oxigénio e frequência cardíaca (antes e após cinesiterapia respiratória); 

-Vigiar padrão ventilatório e perceção de esforço respiratório (antes e após cinesiterapia respiratória); 

-Auscultar tórax (antes e após cinesiterapia respiratória); 

-Avaliar reflexo de tosse; 

-Executar técnica respiratória (com dissociação dos tempos respiratórios e respiração abdomino-

diafragmática); 

- Executar técnica de tosse que mais se enquadra nas capacidades demonstradas pela pessoa: 

 Técnica de tosse: assistida; 

 Técnica de tosse: dirigida; 

 Técnica de expiração forçada; 

-Assistir a tossir; 

-Incentivar a tossir; 

-Executar cinesiterapia respiratória: 

 Abertura costal global,  

 Abertura costal seletiva à direita, 

 Abertura costal seletiva à esquerda, 

 Técnica de drenagem postural modificada, 

 Técnica de vibrocompressão torácica. 

-Aspirar secreções na orofaringe, quando necessário; 

-Vigiar secreções; 

-Executar terapêutica inalatória através de inalador, quando necessário; 

-Executar higiene oral, como prevenção de infeção; 

-Planear a ingestão de líquidos; 

-Incentivar a ingestão de líquidos, se for possível; 

-Executar técnica de posicionamento, para otimização da ventilação (promovendo a transferência para 

cadeirão). 
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Diagnóstico 2: Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de tosse 

Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica de tosse, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre técnica da tosse; 

- Ensinar sobre as várias técnicas da tosse e quais os seus benefícios: Técnica de tosse dirigida, assistida e 

técnica de expiração forçada. 

Diagnóstico 3: Potencial para melhorar capacidade para usar técnica de tosse  

Resultado esperado: Capacidade para usar técnica de tosse, melhorada 

Intervenções: 

-Avaliar capacidade para usar técnica de tosse; 

-Instruir/ Treinar técnica de tosse, que mais se enquadra nas capacidades demonstradas pela pessoa: 

 Técnica de tosse: assistida; 

 Técnica de tosse: dirigida; 

 Técnica de expiração forçada; 

Fonte: Elaborado pela própria, com base no Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a). 

 

3Quadro n.º 3 - Diagnóstico de enfermagem, resultado esperado e intervenções de enfermagem a partir do fenómeno: 
Intolerância à atividade 

Diagnóstico 1: Intolerância à atividade presente  

Resultado esperado: Melhorar tolerância à actividade 

Intervenções: 

- Avaliar intolerância à atividade, 

- Gerir atividade física;  

- Supervisionar resposta ao exercício,  

- Planear repouso, 

- Executar técnica de conservação de energia; 

- Informar sobre equipamento adaptativo para o exercício; 

- Providenciar equipamento. 
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Diagnóstico 2: Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de conservação de energia  

Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica de conservação de energia, melhorado 

Intervenções: 

-Avaliar conhecimento sobre técnica de conservação de energia; 

- Ensinar sobre técnica de conservação de energia: 

 Explicar os benefícios da posição de cocheiro sentado ou de pé como forma de auxiliar da ventilação 

para melhorar a dispneia e como conservação de energia; 

 Explicar os benefícios do uso da dissociação dos tempos respiratórios em associação com uma 

respiração diafragmática, na realização de atividades de vida diárias ou na marcha, como forma de 

controlo da respiração; 

 Explicar a importância de realizar pausas durante a realização de atividades, como técnica de 

conservação de energia 

 Apresentar equipamentos auxiliares na realização de atividades e qual o benefício do seu uso para 

melhorar a funcionalidade da pessoa. 

Diagnóstico 3: Potencial para melhorar capacidade para usar técnica de conservação de energia 

Resultado esperado: Capacidade para usar técnica de conservação de energia, melhorada 

Intervenções: 

- Avaliar capacidade para usar técnica de conservação de energia; 

- Instruir/Treinar técnicas sobre conservação de energia: 

 Posições de descanso e relaxamento; 

 Treino de atividades de vida diárias com equipamento auxiliar; 

 Treino de atividades de vida diárias com uso de técnicas respiratórias associadas. 

Fonte: Elaborado pela própria, com base no Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a). 
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4Quadro n.º 4 - Diagnóstico de enfermagem, resultado esperado e intervenções de enfermagem a partir do fenómeno 
Movimento muscular 

Diagnóstico 1: Movimento muscular diminuído 

Resultado esperado: Preservar ou melhorar força muscular 

Intervenções: 

- Avaliar força muscular através de escala  

- Executar técnicas de exercício muscular e articular, fazendo uso de artromotor, mediante respetivas 

amplitudes articulares e grau de tolerância do doente; 

-Executar técnicas de exercício muscular e articular ativo assistido, em todos os segmentos articulares dos 

membros superiores e inferiores, 1 vez/dia com repetições de 10 em cada segmento. 

-Executar técnicas de exercício muscular e articular ativo, em todos os segmentos articulares dos membros 

superiores e inferiores, mediante respetivas amplitudes articulares e grau de tolerância do doente 1 vez/dia 

com repetições de 10 em cada segmento; 

-Executar técnica de exercício muscular e articular ativo resistido em todos os segmentos articulares dos 

membros superiores e inferiores, mediante respetivas amplitudes articulares e grau de tolerância do doente 1 

vez/dia com repetições de 10 em cada segmento;  

- Executar exercícios de fortalecimento muscular em associação com técnica de controlo da respiração; 

- Incentivar a pessoa a executar os exercícios musculares e articulares ativos; 

- Supervisionar o movimento muscular; 

- Avaliar frequência cardíaca, SatO2 antes e após realização de técnica de exercício muscular e articular; 

- Avaliar dor antes, durante e após realização de técnica de exercício muscular e articular. 

Diagnóstico 2: Potencial para melhorar capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular 

Resultado esperado: Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular, melhorada 

Intervenções: 

- Avaliar capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular; 

- Instruir/Treinar técnicas de exercício muscular e articular, para que possam ser repetidas, posteriormente ao 

longo do dia: 

 Mobilizações ativas; 

 Mobilizações ativas resistidas; 

 Exercícios de fortalecimento muscular. 

Fonte: Elaborado pela própria, com base no Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de 

Enfermagem de Reabilitação (OE, 2015a). 
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4.4 Procedimentos éticos 

 

De acordo com o artigo100º da Lei n.º 156/2015, os enfermeiros assumem o dever de: 

“proteger e defender a pessoa humana das práticas que contrariem a lei, a ética ou o bem 

comum” e alínea c) do artigo 102º refere que assumem também o dever de: “salvaguardar os 

direitos da pessoa idosa, promovendo a sua independência física, psíquica e social e o 

autocuidado, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida” (Diário da República n.º 

181/2015, série I de 16 de setembro, pp. 8078-8079). Perseguindo estes imperativos, o projeto de 

intervenção foi submetido a avaliação da comissão de ética do hospital onde se realizou o 

estágio. Foi submetida a documentação solicitada para parecer da Comissão de Ética do Centro 

Hospitalar, sendo obtido o parecer favorável para a sua implementação (Anexo nº1). 

Os participantes foram devidamente esclarecidos e informados e foi-lhes fornecido um 

documento que esclarecia o propósito da intervenção para poderem expressar o seu 

consentimento livre e esclarecido. Foram também informados que não eram obrigados a 

participar e que poderiam desistir a qualquer momento e foi garantido o direito de 

confidencialidade e anonimato da informação com a garantia de que a informação que não fosse 

integrada no relatório seria eliminados, tal como preconizado no código deontológico na alínea 

d) do artigo 106º em que o enfermeiro assume o dever de “manter o anonimato da pessoa sempre 

que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controlo da qualidade de 

cuidados” (Diário da República n.º 181/2015, série I de 16 de setembro, p.8079). 

Assim, neste trabalho foram omitidos os nomes e todos os dados suscetíveis de provocar o 

reconhecimento dos doentes, sendo atribuído uma letra a cada pessoa e das instituições que nos 

acolheram durante o estágio. 

Em apêndice, está presente a declaração de consentimento informado que foi entregue aos 

participantes (Apêndice nº1). 
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 RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE 5.

INTERVENÇÃO 
  

Incluíram este projeto de intervenção 6 doentes internados em contexto de doença aguda, com 

idades compreendidas entre os 65 e os 76 anos e com várias comorbilidades associadas conforme 

descrito no Quadro nº 5. 

5Quadro nº 5: Caracterização dos participantes em função da idade, sexo, diagnóstico de internamento e 
comorbilidades 

Pessoa Idade Sexo Diagnóstico de 
internamento Comorbilidades 

A 75 
Anos Feminino Asma brônquica agudizada; 

Hipoxemia ligeira. 
Asma brônquica, Hipertensão arterial, 

Hipoacusia. 

B 76 
Anos Masculino Pneumonia aspiração. 

Diabetes Mellitus tipo 2 [DM tipo 2]; 
cardiopatia hipertensiva; hipertensão 
pulmonar; Doença renal crónica em 

programa de hemodiálise; DPOC; Ex 
fumador. 

C 65 
Anos Feminino 

Insuficiência respiratória 
global, insuficiência 

cardíaca descompensada 

Pneumonia nosocomial [associada a 
ventilação mecânica invasiva], Obesidade; 

Síndrome de apneia obstrutiva do sono 
[SAOS]; Insuficiência cardíaca congestiva. 

D 75 
Anos Feminino 

Edema agudo do pulmão 
hipertensivo, pneumonia 
adquirida na comunidade, 
insuficiência respiratória 

global, 

Hipertensão arterial [HTA]; DM tipo 2; 
Dislipidemia; Obesidade, Ex-Fumadora, 

cardiopatia hipertensiva, seguida em 
consulta de pneumologia por dispneia de 

esforço em declive. 
 

E 76 
Anos Feminino 

Pneumonia por SARS- 
CoV-2 em doente 
imunodeprimida, 

insuficiência respiratória 
tipo 1. 

Artrite reumatoide com envolvimento 
poliarticular e com envolvimento 

pulmonar; fratura de cotovelo à esquerda a 
10/2020, osteoporose, hipertensão arterial, 
hipotiroidismo, dislipidemia, gastropatia. 

F 69 
Anos Feminino 

Fratura subtrocantérica do 
fémur esquerdo; fratura 
cominutiva do olecrânio 

esquerdo. 

HTA; Osteoporose, fratura de ramos 
isquiopúbicos a 2008; Obesidade. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caso da pessoa A 
 

Doente com 75 anos de idade, do sexo feminino, casada, vivia com o marido. A pessoa A foi 

internada no serviço de medicina interna, durante o mês de fevereiro, proveniente da consulta de 

pneumologia por agravamento sintomático de asma brônquica. Tinha 2 internamentos nos 2 

meses anteriores por agudização da doença. 

Estado de consciência: consciente e orientada, com pontuação de 24 /30 na Mini Mental 

State Examination. Apresenta hipoacusia acentuada, não resolvida com prótese auditiva, 

mantendo dificuldade na comunicação. A comunicação escrita e não verbal são as mais 

utilizadas, embora muito ansiosa e inquieta, a pessoa A encontrava-se colaborante.  

Integridade cutânea: Mantida 

Movimento muscular: A partir da avaliação pela escala de força muscular da Medical 

Research Council, verificou-se que apresentava força (5/5) nos segmentos da cabeça e pescoço e 

força (5/5) nos segmentos corporais dos membros superiores. Contudo apresentava força (4/5) 

em todos os segmentos corporais dos membros inferiores, com discreto edema. Na transferência 

cama-cadeira, apresentava desequilíbrio dinâmico de pé pela exigência de carga nos membros 

inferiores. 

Ventilação: Sem necessidade de oxigénio suplementar com SatO2 93%. Apresentava um 

padrão respiratório irregular, torácico, superficial, simétrico e com utilização dos músculos 

acessórios. Apresentava cansaço fácil a pequenos esforços, com uma perceção de cansaço de 

7/10 na escala de Borg modificada, sempre que realizava alguma atividade como por exemplo 

alimentar-se. 

Limpeza das vias aéreas: Apresentava períodos de acessos de tosse produtiva, com 

broncoespasmo posterior associado. Reflexo de tosse mantido, expele secreções amareladas e 

espessas. Na auscultação pulmonar apresentava roncos e sibilos dispersos nos vários segmentos 

pulmonares. 
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 De acordo com a avaliação inicial apresentada, definimos os seguintes diagnósticos de 

enfermagem: Ventilação comprometida, Intolerância à atividade, Movimento muscular 

diminuído. 

Em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação, logo desde o 1º dia de internamento, 

procuramos inicialmente promover o relaxamento e o repouso, uma vez que a doente 

apresentava asma brônquica agudizada, com períodos de broncoespasmo e com uma perceção de 

dificuldade respiratória de 7/10. De forma a potencializar o conhecimento sobre as técnicas de 

posicionamento, que melhorassem a função respiratória, foram ensinadas posições de descanso, 

como a posição de cocheiro sentado e de pé, de forma a permitir um maior relaxamento dos 

músculos acessórios da respiração. Procuramos também no leito, favorecer o relaxamento e a 

expansão pulmonar, através do posicionamento da doente em decúbito dorsal em semi-fowler.  

Foram feitos ensino e demonstração sobre o controlo da respiração com a consciencialização 

dos tempos respiratórios, sem que a doente se sentisse pressionada a seguir um ritmo de 

respiração que não se adequasse à sua pessoa e que prejudicasse a sua situação clínica. Foi 

instruída a realizar uma respiração diafragmática e com os lábios semicerrados e explicada a sua 

importância, potencializando desta forma o conhecimento e capacidade autocontrolo do padrão 

respiratório e uso de técnicas respiratórias. 

Surgiu a dúvida se a medicação de domicílio estava a ser cumprida de forma correta, foi então 

contactado um familiar para se dirigir ao hospital e em conjunto com a doente esclarecer que 

medicação estava a ser tomada e de que forma e como poderia ser otimizada a sua gestão. A 

doente foi também instruída quanto à administração dos broncodilatadores, com câmara 

expansora, potencializando o seu efeito, de forma a ser capaz de o fazer autonomamente no 

domicílio. 

A doente foi instruída ainda na realização de mobilizações ativas e ativas resistidas no sentido 

de aumentar a força muscular, com a adjuvante de ser associada à dissociação dos tempos 

respiratórios. Foi também utilizado o andarilho como auxiliar de marcha que tornou possível à 

doente, conseguir fazer transferências da cama- cadeira de forma independente e progredir no 

treino de marcha, com segurança. E foi realizado ensino sobre o calçado adequado para melhorar 

a sua segurança.  
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Foram também ensinadas técnicas de conservação de energia, com a finalidade de melhorar a 

tolerância à atividade, sendo instruída a realizar pausas durante a realização de alguma atividade 

e realizar os cuidados de higiene pessoal e no chuveiro sentada. 

No total foram realizadas 4 sessões de reeducação funcional respiratória e motora e foram 

efetuadas 3 avaliações dos resultados: inicial (1º dia de internamento- 17 de fevereiro), 

intermédia (3º dia internamento- 20 de fevereiro) e final (6º dia internamento – 24 de fevereiro). 

Ao longo do internamento a pessoa A manteve o mesmo estado cognitivo e colaborou nos 

exercícios propostos. Devido à hipoacusia acentuada, as intervenções eram escritas e explicadas 

em papel, para que a compreensão fosse facilitada. 

A doente apresentava um padrão respiratório irregular, nos primeiros dias de internamento, 

com necessidade de utilização dos músculos acessórios, por cansaço fácil a pequenos esforços. 

Ao, 3º dia internamento a doente já apresentava um padrão respiratório regular, com necessidade 

de utilização dos músculos acessórios, e cansaço fácil a médios esforços. O controlo da 

respiração através das técnicas instruídas permitiu à doente controlar o seu padrão respiratório, 

com resultados desde o 3º dia de internamento e visível até ao 6º dia de permanência no serviço 

de medicina interna. Ao longo do internamento, a auscultação pulmonar sempre apresentou 

murmúrio vesicular mantido e presença de roncos e sibilos em vários segmentos pulmonares. 

O efeito dos broncodilatadores e corticoides prescritos, antes da atividade possibilitaram o 

alívio da sintomatologia de dificuldade respiratória e desta forma permitiram à doente progredir 

para os cuidados de higiene no chuveiro, sentada numa cadeira de banho e progredir também no 

treino de marcha aumentando gradualmente a distância percorrida. 

A perceção de cansaço, foi evoluindo favoravelmente no 1º dia de 7/ 10 na Escala de Borg 

modificada, no 3º dia de internamento 5/10 e no 6º dia e 4/10. 

Antes e após cada sessão de cuidados de enfermagem de reabilitação foram avaliados os 

parâmetros vitais. Não houve nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade 

clínica durante as sessões e gradualmente a doente apresentou um aumento dos valores de SatO2 
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em ar ambiente. No 1º dia de internamento a SatO2 era 93% em ar ambiente e no 6º dia de 

internamento SatO2 98% em ar ambiente (Gráfico nº 1). 

6Gráfico nº 1- Pessoa A- Evolução da SatO2 durante o internamento 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 
A doente, manteve ao longo do internamento força 4/5 (na escala de força muscular da 

Medical Research Council) nos segmentos dos membros inferiores e desequilíbrio dinâmico em 

pé, compensado, com o uso do andarilho como auxiliar de marcha. 

Quanto à capacidade para a marcha, ao 6º dia de internamento, a doente conseguia percorrer 

distâncias inferiores a 20 metros, não foi capaz de finalizar o teste de marcha de 6 minutos 

durante o internamento. 

No que se refere à capacidade funcional, avaliada pelo Índice de Barthel, a doente apresentou 

uma melhoria gradual. No 1º dia de internamento apresentava uma dependência grave, com um 

score 21-60 e no 6º dia de internamento uma dependência moderada, com um score entre 61- 90 

(Azeredo & Mato, 2003) (Quadro nº 6). 

Ao 7º dia de internamento foi transferida para outro serviço, e não foi possível acompanhar 

mais o processo de reabilitação desta doente. 
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7Quadro nº 6 - Pessoa A: Evolução da capacidade funcional durante o internamento 

Atividades da Vida 

diária/ 

Índice de Barthel 

Avaliação  

Inicial  

1º dia 

Avaliação  

Intermédia  

3º dia 

Avaliação  

Final  

6º dia 

Alimentar-se 5 10 10 

Tomar banho 0 0 0 

Higiene Pessoal 0 5 5 

Vestir-se 5 10 10 

Eliminação intestinal 10 10 10 

Eliminação vesical 10 10 10 

Uso do WC 0 5 5 

Transferir-se 10 10 15 

Mobilidade 0 0 0 

Escadas 0 0 0 

Total 40/100 60/100 65/100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Caso da pessoa B 
 

Doente com 76 anos de idade, do sexo masculino, casada, vivia com a esposa. Esteve 

internado inicialmente em cuidados intensivos com o diagnóstico de pneumonia por aspiração. 

Por ser portador de doença renal crónica necessitou de técnica dialítica contínua. E por melhoria 

progressiva do quadro clínico foi transferido para o serviço de medicina interna a 27 de 

fevereiro, para continuação dos cuidados. 

Estado de consciência: Consciente e orientado, com pontuação de 25 /30 na Mini Mental 

State Examination. 

Integridade cutânea: Mantida 

Movimento muscular: Sem alteração da força nos segmentos da cabeça e pescoço e 

membros superiores (escala de força muscular da Medical Research Council), revelou que nos 

segmentos corporais dos membros inferiores, apresentava em todos, força (4/5).  
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Ventilação: Com necessidade de oxigénio suplementar a 3l/min por sonda binasal, com 

SatO2 95%. Apresentava um padrão respiratório regular, torácico, superficial, simétrico, mas 

com utilização dos músculos acessórios, por cansaço a médios esforços, com uma perceção de 

cansaço de 5/10, de acordo com a escala de Borg modificada. 

Limpeza das vias aéreas: À auscultação pulmonar apresentava murmúrio vesicular 

diminuído, com crepitações nas bases e roncos dispersos. Apresentava reflexo de tosse pouco 

ineficaz, conseguia expelir secreções esbranquiçadas e fluidas em moderada quantidade, mas a 

necessitar de ensino sobre a técnica de tosse eficaz.  

Deglutição: Apresentava disfagia a líquidos, só percebida pelo doente recentemente e 

compensada com a alteração da consistência para a consistência néctar.  

Após avaliação inicial (no primeiro dia de internamento no serviço de medicina interna), 

foram definidos os seguintes diagnósticos de enfermagem: Deglutição comprometida, Ventilação 

comprometida, Expetorar ineficaz, Intolerância à atividade, Movimento muscular diminuído. 

Em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação, logo desde o 1º dia de internamento, 

ensinamos o controlo da respiração com a dissociação dos tempos respiratórios e a técnica de 

respiração abdomino-diafragmática, de forma a potencializar o conhecimento e capacidade de 

execução do padrão respiratório normal e de técnicas respiratórias. Estas técnicas foram de 

difícil aprendizagem, pois a pessoa B facilmente se distraia com outros estímulos existentes no 

quarto, contudo ao fim da 3ª sessão de intervenções o doente já era capaz de executar as técnicas 

com mais coordenação. 

À auscultação o doente apresentava roncos inicialmente dispersos bilateralmente e 

posteriormente, no 6º dia de internamento, com predomínio à direita, assim gerimos as nossas 

intervenções de drenagem postural e de manobras acessórias como compressão e vibração, de 

acordo com os segmentos mais afetados, de forma a mobilizar as secreções existentes. Foi 

realizado o ensino de técnica de tosse dirigida e aplicação do ciclo ativo de técnicas respiratórias 

de forma a potencializar o reflexo de tosse e a expetoração eficaz.  
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Foram inseridos no plano de reabilitação exercícios de mobilizações ativas e ativas resistidas, 

aos membros inferiores e superiores, conciliados com o controlo da respiração com a dissociação 

dos tempos respiratórios, com o objetivo de fortalecimento muscular e para potencializar a 

execução de técnicas de exercício muscular e articular com sucesso. De acordo com o doente, já 

andava com apoio de bengala, contudo depois de observamos a postura adotada, percebemos que 

apresentava uma postura incorreta e viciosa. Optamos por instruir sobre o uso do andarilho, de 

forma a dar mais segurança nas transferências e treino de marcha. 

Foram também ensinadas técnicas de conservação de energia, com a finalidade de melhorar a 

tolerância à atividade, sendo instruído a realizar pausas durante o treino de marcha e durante a 

realização de outras atividades como nos cuidados de higiene pessoal e no chuveiro sentado. 

Foram realizadas no total 5 sessões de cuidados de enfermagem de reabilitação e 3 avaliações: 

inicial (1º dia de internamento- 27 de fevereiro), intermédia (6º dia de internamento- 4 de março) 

e final (10º dia de internamento- 7 de março). 

Ao longo do internamento a pessoa B manteve as capacidades cognitivas iniciais sendo 

colaborante nos exercícios propostos. 

Com as intervenções relacionadas com mobilização de secreções e com o ensino de técnica de 

tosse eficaz o doente conseguiu expelir eficazmente secreções esbranquiçadas e fluidas em 

moderada quantidade, e ao 10º dia de internamento já não apresentava ruídos adventícios da 

respiração e o murmúrio vesicular estava mantido. Também foi possível suspender 

progressivamente e com sucesso, a administração de oxigénio suplementar que inicialmente era 

de 3l/min por sonda binasal (SatO2 de 96%) e ao 10º dia de internamento dia de internamento já 

sem necessidade de oxigénio suplementar, com apenas uma descida ligeira das SatO2 (SatO2 

95% em ar ambiente) (Gráfico nº 2). 
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8Gráfico nº 2- Pessoa B: Evolução da SatO2 durante o internamento 

. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O doente apresentava um padrão respiratório regular, torácico, superficial e simétrico nos 

primeiros dias de internamento, contudo com necessidade de utilização dos músculos acessórios, 

por cansaço fácil a médios esforços. Do 6º dia de internamento até ao último dia de internamento 

manteve o padrão respiratório próximo do normal sem utilização dos músculos acessórios graças 

à aprendizagem do controlo da respiração através das técnicas de conservação de energia 

instruídas.   

No que se refere à perceção de cansaço no 1º dia de internamento era de 5/10 (na Escala de 

Borg modificada), e evoluiu positivamente ao longo do internamento, para perceção de cansaço 

de 2/10, ao 6º dia e 0/10, no 10º dia de internamento. 

Antes e após de cada sessão de cuidados de reabilitação foram avaliados os parâmetros vitais. 

Não houve nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade clínica durante as 

sessões. 

Em relação à força do doente, inicialmente comprometida em todos os segmentos dos 

membros inferiores, ao longo do internamento apresentou uma melhoria e no 10º dia de 

internamento apresentava 5/5, no membro direito e manteve força 4/5, no membro inferior 

esquerdo que já tinha antes do internamento. O doente adaptou-se ao andarilho como auxiliar de 

marcha, percebendo uma melhoria na segurança e postura em comparação com a bengala. 
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9Quadro nº 7- Pessoa B: Evolução da força muscular durante o internamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
   Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere às capacidades funcionais avaliadas com teste de marcha de 6 minutos e da 

capacidade de realização das atividades de vida diárias, através do índice de Barthel, ao 10º dia 

de internamento, o doente conseguiu, percorrer 90 metros nos 6 minutos, sem alterações 

significativas nos parâmetros vitais (Quadro nº 8). 

 
10Quadro nº 8 – Pessoa B: Evolução da pressão arterial e frequência cardíaca antes e após teste marcha de teste de 

marcha de 6 minutos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segmentos 
corporais 

 Avaliação 
Inicial 
1º dia 

Avaliação 
Intermédia 
6º dia 

Avaliação 
Final 
10º dia 

Dedos mão  Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Punho Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Cotovelo Esq  5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Ombro Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Anca Esq 4/5 4/5 4/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Joelho Esq 4/5 4/5 4/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Tibiotársica Esq 4/5 4/5 4/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Dedos pés Esq 4/5 4/5 4/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 

 Pressão 

arterial 

(mmHg) 

Frequência 

cardíaca 

(bat/min) 

SatO2 

Antes de iniciar teste de marcha de 6 

minutos 

143/72 65 95 

Após realizar teste de marcha de 6 

minutos 

146/80 80 95 
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No desempenho das atividades da vida diária verificou-se uma melhoria gradual. No 1º dia de 

internamento apresentava uma dependência total com um score entre 0- 20 e no 10º dia de 

internamento uma dependência moderada, com um score entre 61- 90 (Azeredo & Matos, 2003) 

(Quadro nº 9). 

Na atividade higiene/banho apesar de ser independente aquando da alta para o domicílio, foi-

lhe recomendado que esta fosse realizada sentado, no sentido de promover a sua segurança e 

diminuir o risco de quedas no domicílio.  

Quanto ao compromisso da deglutição, ao 6º dia de internamento, o doente já não apresentava 

disfagia a líquidos.  

11Quadro nº9 – Pessoa B: Evolução da Capacidade funcional durante o internamento 

Atividades da Vida 

diária 

Índice de Barthel 

Avaliação  

Inicial 

1º dia 

Avaliação 

Intermédia 

6º dia 

Avaliação  

Final 

10º dia 

Alimentar-se 5 10 10 

Tomar banho 0 0 5 

Higiene Pessoal 0 5 5 

Vestir-se 0 5 5 

Eliminação 

intestinal 

5 10 10 

Eliminação vesical 5 10 10 

Uso do WC 0 5 10 

Transferir-se 5 10 15 

Mobilidade 0 0 10 

Escadas 0 0 0 

Total 20/100 55/100 80/100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 



 
  

 
dez-21 | Página 63 

 

Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas 
idosas internadas em contexto de agudos 

 

 
Caso da pessoa C 
 

Doente com 65 anos de idade, do sexo feminino, vivia sozinha. Durante o mês de janeiro, teve 

um internamento na unidade de cuidados intensivos por insuficiência respiratória aguda com 

necessidade de ventilação mecânica invasiva, e consequente pneumonia associada à ventilação 

artificial. 

Em fevereiro, já no domicílio, a pessoa C iniciou quadro de cansaço progressivo e dispneia, 

regressou ao hospital e foi de novo internada por acidemia respiratória com necessidade de 

ventilação assistida não invasiva. Ficou 5 dias internada na unidade de cuidados intermédios, 

com o diagnóstico de insuficiência respiratória global, acidemia e insuficiência cardíaca 

descompensada, posteriormente foi transferida para o serviço de medicina interna para 

continuação dos cuidados. 

Estado de consciência: consciente e orientada, com pontuação de 30 /30 na Mini Mental 

State Examination. 

Integridade cutânea: Mantida 

Movimento muscular: A pessoa C apresenta força muscular 5/5, de acordo com a escala de 

força muscular da Medical Research Council, em todos os segmentos corporais. Apresenta 

edema dos membros inferiores, com eritema maleolar bilateral. 

Ventilação: Padrão respiratório regular, torácico, superficial, simétrico e sem utilização dos 

músculos acessórios. Com necessidade de oxigénio suplementar a 0,5l/min por sonda binasal, 

com SatO2 95%. À auscultação apresenta murmúrio vesicular mantido com fervores nas bases 

bilateralmente, com representação radiológica de atelectasia nas bases com predomínio à 

esquerda. Apresenta perceção de cansaço de 2/10 na Escala de Borg modificada.  

Limpeza das vias aéreas: Apresenta reflexo de tosse mantido, sem a presença de secreções.  
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Da avaliação inicial no primeiro dia de internamento no serviço de medicina interna e foram 

definidos os seguintes diagnósticos de enfermagem: Ventilação comprometida, Intolerância à 

atividade. 

Em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação, logo no 1º dia de internamento 

realizamos ensino do controlo da respiração com a dissociação dos tempos respiratórios e uma 

respiração abdomino-diafragmática que a doente aprendeu sem dificuldade e outras técnicas 

respiratórias que demonstrou ser capaz de forma coordenada. Por apresentar atelectasia nas bases 

pulmonares, confirmada pela radiografia foram adotadas outras técnicas de reeducação funcional 

respiratória, com a finalidade de promover a expansão pulmonar, como: abertura costal seletiva e 

global sem bastão, reeducação das hemicúpulas diafragmáticas bilateralmente, técnica de 

inspiração máxima sustentada, técnica de inspiração fracionada a 2 tempos e ventilação 

segmentar. 

A doente foi instruída e treinada sobre exercícios de mobilizações ativas e ativas resistidas, 

nos membros inferiores e superiores, associados ao controlo da respiração com a dissociação dos 

tempos respiratórios, com o objetivo de fortalecimento muscular e desenvolvimento de 

tolerância ao esforço. Também os treinos de marcha com progressão gradual da distância 

percorrida e de atividades de vida diárias foram realizados desde a primeira sessão com vista à 

promoção da melhoria das capacidades funcionais. Foi instruída sobre posições de repouso e 

descanso, para quando sentisse essa necessidade, bem como a realizar as suas atividades de vida 

diária com momentos de pausa e utilizando mecanismos de conservação de energia, como 

realizar por exemplo as suas rotinas de higiene sentada. 

Foram realizadas no total 4 sessões de reeducação funcional respiratória e motora e foram 

efetuadas 3 avaliações dos resultados: inicial (1º dia de internamento – 4 de março), intermédia 

(3º dia internamento – 7 de março) e final (9º dia internamento- 11 de março). 

Ao longo do internamento não apresentou alterações no estado cognitivo e manteve-se 

colaborante nos exercícios propostos. 

 O padrão respiratório da doente manteve-se ao longo do internamento regular, torácico, 

superficial, simétrico e sem utilização dos músculos acessórios. A perceção de cansaço sentida 
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pela doente apresentou uma melhoria. No 1º dia de internamento apresentava um score de 2/10, 

na Escala de Borg modificada e ao 3º dia de internamento já apresentava um score de 0/10, 

mantendo-se assim até ao último dia de internamento. No 1º dia de internamento à auscultação 

pulmonar era audível murmúrio vesicular, com fervores nas bases bilateralmente, contudo na 

avaliação intermedia (3º dia de internamento) já não apresentava ruídos adventícios, mantendo-

se assim até ao último dia de internamento. 

No que se refere à força muscular, a doente manteve força de 5/5 em todos os segmentos 

corporais, durante os 9 dias de internamento. 

Quanto à capacidade para a marcha a doente não conseguiu concretizar o teste de marcha de 6 

minutos, contudo já conseguia percorrer distâncias> a 50 metros sem alterações significativas 

nos parâmetros vitais e sem referir dificuldade respiratória. No que se refere à capacidade 

funcional (avaliada pelo Índice de Barthel), existiu uma melhoria na generalidade dos itens 

avaliados. No 1º dia de internamento apresentava dependência funcional grave entre 21- 60 e no 

9º dia de internamento uma dependência funcional moderada, com um score 61- 90 (Azeredo & 

Matos, 2003) (Quadro nº 10). 

12Quadro nº 10 – Pessoa C: Evolução da capacidade funcional durante o internamento 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Atividades da Vida 

diária/ 

Índice de Barthel 

Avaliação  

Inicial 

1º dia 

Avaliação  

Intermédia 

3º dia 

Avaliação  

Final 

9º dia 

Alimentar-se 10 10 10 

Tomar banho 0 5 5 

Higiene Pessoal 0 5 5 

Vestir-se 5 10 10 

Eliminação intestinal 10 10 10 

Eliminação vesical 10 10 10 

Uso do WC 5  10 10 

Transferir-se 10 15 15 

Mobilidade 0 10 15 

Escadas 0 0 0 

Total 50/100 85/100 90/100 
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Antes e após cada sessão de reeducação funcional respiratória foram avaliados os parâmetros 

vitais, não apresentando nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade clinica 

durante as sessões e gradualmente verificou-se um aumento dos valores de SatO2. No 1º dia de 

internamento, a doente tinha necessidade de oxigénio suplementar a 0,5l/min, com SatO2- 96% e 

nas avaliações intermédias e final, já se encontra sem necessidade de oxigénio suplementar, 

apresentando ao 9º dia de internamento SatO2- 96% em ar ambiente (Gráfico nº 3). 

13Gráfico nº 3 – Pessoa C- Evolução da SatO2 durante o internamento 

  
Fonte: Elaboração própria. 
 

 
Caso da pessoa D 
 

Doente com 75 anos de idade, sexo feminino, vivia sozinha e era autónoma nas atividades de 

vida diária até ao internamento. Por dispneia e aumento do cansaço a médios esforços recorreu 

ao serviço de urgência. Nesse dia a gasimetria revelou uma acidose respiratória, com necessidade 

de ventilação não invasiva. Ficou internada com os seguintes diagnósticos clínicos: edema agudo 

do pulmão em contexto de hipertensão arterial, pneumonia adquirida na comunidade e 

insuficiência cardíaca descompensada. Radiologicamente verifica-se aparente estase/derrame 

pleural bilateral. 

Após estabilização do quadro clínico com ventilação não invasiva, a pessoa D foi transferida 

para o serviço de medicina interna, já sem ventilação assistida, mas com oxigénio suplementar 

por Máscara de Venturi a 6l/min, com fração de oxigénio inspirado [FiO2] de 31%. 

Estado de consciência: Consciente e orientada, com pontuação de 28 /30 na Mini Mental 

State Examination. 
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Integridade cutânea: Mantida 

Movimento muscular: A pessoa D apresenta força muscular 5/5, de acordo com a escala de 

força muscular da Medical Research Council, em todos os segmentos corporais. Apresenta 

edema ligeiro dos membros inferiores. 

Ventilação: Padrão respiratório regular, torácico, superficial, simétrico e sem utilização dos 

músculos acessórios. Com necessidade de oxigénio suplementar a 6l/min (FiO2 31%) por 

Máscara de Venturi, com SatO2 94%. À auscultação apresenta diminuição do murmúrio 

vesicular nas bases bilateralmente. Apresentava perceção de cansaço de 5/10 na Escala de Borg 

modificada.  

Limpeza das vias aéreas: Apresenta reflexo de tosse mantido, sem secreções.  

Na avaliação inicial no primeiro dia de internamento no serviço de medicina interna e foram 

definidos os seguintes diagnósticos de enfermagem: Ventilação comprometida, Intolerância à 

atividade. 

Em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação, logo no primeiro contacto ensinamos 

a doente a atotar posições de descanso, como a posição de cocheiro sentado e de pé, de forma a 

permitir um maior relaxamento dos músculos acessórios da respiração. Foram feitos ensino e 

demonstração sobre o controlo da respiração com a dissociação dos tempos respiratórios e da 

respiração abdomino-diafragmática que a doente aprendeu sem dificuldade demonstrando que 

era capaz de executar as técnicas com coordenação. Foram adotadas também outras técnicas de 

reeducação funcional respiratória, com a finalidade de promover a expansão pulmonar: abertura 

costal seletiva e global sem bastão, técnica de inspiração máxima sustentada, técnica de 

inspiração fracionada a 2 tempos.  

Foi instruída na realização de mobilizações ativas e ativas resistidas, nos membros inferiores e 

superiores, associados com o controlo da respiração com a dissociação dos tempos respiratórios. 

Também foi realizado treino de marcha com progressão gradual da distância percorrida e o 

treino de atividades de vida diária.  
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No total das 4 sessões de reeducação funcional respiratória e motora e foram efetuadas 3 

avaliações dos resultados: inicial (1º dia de internamento- 24 de fevereiro), intermédia (3º dia 

internamento- 26 de fevereiro) e final (8º dia internamento- 3 de março). 

Ao longo do internamento a pessoa D manteve o mesmo estado cognitivo, sendo colaborante 

nos exercícios propostos. 

O padrão respiratório da doente manteve-se ao longo do internamento regular, torácico, 

superficial, simétrico e sem utilização dos músculos acessórios. A perceção de cansaço sentida 

pela doente apresentou uma melhoria, significativa no 1º dia de internamento apresentava um 

score de 5/10, de acordo com a Escala de Borg modificada e ao 3º dia de internamento já 

apresentava um score de 2/10. Na última avaliação apresentava 0/10, sem perceção de cansaço. 

Na auscultação pulmonar, no 1º dia de internamento o murmúrio vesicular estava diminuído 

bilateralmente com predomínio nas bases, sem ruídos adventícios e mante-se assim até à 

avaliação intermédia ao 3º dia de internamento. Contudo na avaliação final, no 8º dia já era 

audível murmúrio vesicular sem presença de ruídos adventícios. 

No que se refere à força muscular, a doente manteve sempre força 5/5 em todos os segmentos 

corporais, de acordo com a escala de força muscular da Medical Research Council. 

Quanto à capacidade para a marcha, a doente conseguiu concretizar na totalidade, o teste de 

marcha de 6 minutos ao 8º dia de internamento e percorrer 90 metros nos 6 minutos, sem 

alterações significativas nos parâmetros vitais (Quadro nº 11). 

14Quadro nº 11 – Pessoa D: Evolução da pressão arterial e frequência cardíaca antes e após teste marcha de teste de 
marcha de 6 minutos 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria. 
 

 Pressão 

arterial 

(mmHg) 

Frequência 

cardíaca 

(bat/min) 

SatO2 

Antes de iniciar teste de marcha de 6 minutos 150/55(79) 50 97 

Após realizar teste de marcha de 6 minutos 157/67(97) 61 97 
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No que se refere à capacidade funcional (avaliada pelo Índice de Barthel) verificou-se uma 

melhoria na generalidade dos itens avaliados. De acordo com a classificação utilizada por 

Azeredo e Matos (2003) a doente no 1º dia de internamento apresentava uma dependência grave 

com um score entre 21-60 e no 8º dia de internamento uma dependência moderada, com um 

score entre 61- 90 (Quadro nº 12). 

15Quadro nº 12- Pessoa D: Evolução da capacidade funcional durante o internamento 

Atividades da 

Vida diária/ 

Índice de Barthel 

Avaliação 

 Inicial 

1º dia 

Avaliação 

 Intermédia 

3º dia 

Avaliação  

Final 

8º dia 

Alimentar-se 5 10 10 

Tomar banho 0 0 5 

Higiene Pessoal 0 5 10 

Vestir-se 5 5 10 

Eliminação 

intestinal 

10 10 10 

Eliminação 

vesical 

10 10 10 

Uso do WC 5  5 10 

Transferir-se 10 10 15 

Mobilidade 0 0 10 

Escadas 0 0 0 

Total 45/100 55/100 90/100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Antes e após cada sessão de reeducação funcional respiratória foram avaliados os parâmetros 

vitais e não se verificou nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade clínica da 

doente durante as sessões. Gradualmente verificou-se um aumento dos valores de SatO2. No 1º 

dia de internamento, a doente apresentava SatO2- 94% ainda com necessidade de oxigénio 

suplementar a 6l/min. Na avaliação intermédia, ao 3º dia de internamento, já só necessitava de 

1l/min por sonda binasal, com SatO2 95-96%. Na avaliação final, no 8º dia de internamento e dia 

de alta hospitalar, ainda se encontra com necessidade de oxigénio suplementar a 0,5l/min, com 

SatO2- 97% (Gráfico nº 4).  
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A doente teve alta hospitalar com prescrição de oxigénio suplementar no domicílio a 0,5l/min, 

necessidade fundamentada pela gasimetria e indicação para posterior reavaliação em consulta. 

Apesar de não apresentar perceção de cansaço, foi instruída a técnicas de conservação de 

energia, durante a realização das atividades de vida diária de forma a melhorar a sua 

funcionalidade. 

16Gráfico nº 4 – Pessoa D: Evolução da SatO2 durante o internamento 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Caso da pessoa E 
 

Doente com 76 anos de idade, do sexo feminino, viúva, vivia sozinha. Apresentou resultado 

positivo para SARS-Cov-2, em janeiro de 2021, com sintomas ligeiros. A meio do mês de 

fevereiro recorreu ao hospital por cansaço fácil com uma semana de evolução e tosse com 

expetoração mucopurulenta. Foi transferida para o internamento Covid e posteriormente para o 

quarto de isolamento do internamento de medicina interna. Durante a primeira semana de 

internamento no serviço de medicina interna, apresentou dois episódios de dor torácica, com 

troponinas negativas e com ECG sem alterações e quadro febril mantido. Ficou internada com o 

diagnóstico de Pneumonia por SARS-Cov-2 com insuficiência respiratória tipo 1. 

A intervenção de cuidados de enfermagem de reabilitação respiratória e motora foi iniciada ao 

19º dia de internamento, porque só nesta altura a doente apresentou condições hemodinâmicas 

estáveis. Nesse dia a doente apresentava: 

Estado de consciência: Consciente e orientada, com pontuação de 23 /30 na Mini Mental 

State Examination. 
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Integridade cutânea: Mantida 

Movimento muscular: A partir da avaliação pela escala de força muscular da Medical 

Research Council, verificou-se que apresentava força muscular (5/5) nos segmentos da cabeça e 

pescoço e força (5/5) nos segmentos corporais dos membros superiores. Apresentava diminuição 

da amplitude articular na articulação do cotovelo à esquerda, por antecedentes de fratura e 

consequente diminuição de força neste segmento 4/5. Nos membros inferiores, apresentava força 

(4/5) em todos os segmentos. 

Ventilação: Com necessidade de oxigénio suplementar a 1l/min por sonda binasal, com 

SatO2 96%. À auscultação apresentava fervores crepitantes nos segmentos pulmonares à 

esquerda, com visualização radiológica de infiltrado no hemitórax à esquerda. Apresentava 

polipneia a pequenos esforços, com uma perceção de cansaço de 7/10 na Escala de Borg 

modificada e SatO2- 92%, após esforço com oxigénio suplementar a 1l/min.  

Limpeza das vias aéreas: Apresentava reflexo de tosse mantido, sem a presença de 

secreções.  

Após a avaliação inicial ao 19º dia de internamento foram definidos os seguintes diagnósticos 

de enfermagem: Ventilação comprometida, Intolerância à atividade, Movimento muscular 

diminuído. 

No que se refere aos cuidados de enfermagem de reabilitação motora, a doente foi instruída 

sobre exercícios de mobilização ativa e ativa resistida em todos os segmentos corporais dos 

membros superiores e inferiores. Inicialmente as mobilizações eram executadas no leito ou em 

posição sentada, promovendo a segurança na execução dos exercícios, uma vez que a doente 

apresentava força 4/5 nos membros inferiores. Numa fase posterior foi instruída sobre exercícios 

de mobilização e alongamento dos membros inferiores e superiores na posição de pé, com 

sessões de 10 repetições e acompanhado com a dissociação dos tempos respiratórios com os 

lábios semi- cerrados.  

A doente foi instruída para a realização de exercícios isométricos e isotónicos, de forma a 

serem repetidos ao longo do dia.  
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Em termos de cuidados de enfermagem de reabilitação respiratória foi feito o ensino e 

demonstração do controlo da respiração com a dissociação dos tempos respiratórios e uma 

respiração abdomino-diafragmática. No início com alguma dificuldade na coordenação, contudo 

ao longo das sessões conseguir realizar as técnicas de forma correta. 

Foram adotadas também, outras técnicas de reeducação funcional respiratória, com a 

finalidade de promover a expansão e aumento da capacidade pulmonar, concretamente abertura 

costal seletiva e global sem bastão, reeducação das hemicúpulas diafragmáticas, técnica de 

inspiração máxima sustentada, técnica de inspiração fracionada a 2 tempos, espirometria de 

incentivo. A partir do 25º dia foi iniciado o ensino para a capacitação no uso de dispositivo 

auxiliar de ventilação, o espirómetro de incentivo com atingimento de 600cc na inspiração 

profunda. 

De forma a potencializar o conhecimento sobre técnicas de posicionamento, que melhorassem 

a função respiratória, foram ensinadas posições de descanso, como a posição de cocheiro sentado 

e de pé, de forma a permitir um maior relaxamento dos músculos acessórios da respiração, por 

exemplo nas pausas entre atividades ou exercícios. Foi realizado posicionamento em decúbito 

ventral, de forma a promover a expansão pulmonar e melhor ventilação alveolar, contudo a 

doente não tolerava este posicionamento, sendo motivo de ansiedade, não sendo então mais 

utilizado. 

Foi feito treino de equilíbrio, treino de marcha e de atividades de vida diária de acordo com a 

tolerância da doente e de forma a capacitar a doente para o uso de técnicas de conservação de 

energia, com a finalidade de melhorar a tolerância à atividade, como na realização de pausas 

entre exercícios ou atividades, realizar cuidados de higiene de rotina sentada, realizar os 

cuidados de higiene no chuveiro sentada e alimentar-se de forma lenta e com pausas. 

Foram realizadas no total 18 sessões de intervenções de enfermagem de reabilitação e foram 

realizadas 3 avaliações: inicial (19º dia de internamento - 5 de março), intermédia (25º dia de 

internamento- 11 de março) e final (37º dia de internamento- 23 de março). 

Ao longo do internamento a doente não apresentou alterações no estado cognitivo e colaborou 

sempre nos exercícios propostos. Apresentou uma melhoria gradual da força muscular nos 
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membros inferiores, no 19º de internamento (1º contacto com a doente) apresentava força 4/5, de 

acordo com a escala de força muscular da Medical Research Council e no 37º dia de 

internamento progrediu para uma força 5/5.  

Com agravamento da situação clínica e instabilidade hemodinâmica e por indicação médica, a 

doente necessitou de repouso no leito a partir do 45º dia de internamento. Foi nessa altura 

interrompida a continuidade da implementação do projeto por essa razão a avaliação final é no 

37º dia de internamento, sendo a doente transferida para os cuidados intensivos no 47º dia de 

internamento. 

17Quadro nº 13- Pessoa E: Evolução da força muscular durante o internamento 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No dia da avaliação inicial 19º dia de internamento, iniciamos o primeiro levante. Nesse dia a 

doente apresentava intolerância ao esforço e perceção de cansaço de 7/10 de acordo com a 

Escala de Borg modificada. Nos dias seguintes, progredimos para o treino das atividades de vida 

diária, como higiene e uso do sanitário, treino de equilíbrio e treino de marcha com andarilho. 

Ao 37º de internamento a doente era capaz de andar sem auxiliares de marcha e demonstrando 

equilíbrio dinâmico de pé. A doente manteve-se estável tem termos hemodinâmicos durante a 

realização dos exercícios, estando assegurada a segurança nas intervenções realizadas. Foram 

também realizados ensinos sobre as posições de descanso e correção postural de forma a 

Segmentos 
corporais 

 Avaliação 
Inicial  
19º dia 

Avaliação 
Intermédia 
25º dia 

Avaliação 
final  
37º dia 

Dedos mão  Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Punho Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Cotovelo Esq  4/5 4/5 4/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Ombro Esq 5/5 5/5 5/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Anca Esq 4/5 4/5 5/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Joelho Esq 4/5 4/5 5/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Tibiotársica Esq 4/5 4/5 5/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
Dedos pés Esq 4/5 4/5 5/5 
 Drt 4/5 4/5 5/5 
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prevenir instabilidade clínica. Ao 25º e 37º dia de internamento, a doente apresentou uma 

perceção de cansaço menos intensa com valores de 5/10 e 4/10 correspondentemente. 

Antes e após cada sessão de cuidados de enfermagem de reabilitação foram avaliados os 

parâmetros vitais e não se verificou nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade 

clínica durante as sessões. A doente apresentou melhoria da SatO2 e desmame de oxigénio 

suplementar. Ao 19º dia de internamente apresentava SatO2 entre 92- 96% com necessidade de 

oxigénio suplementar a 1l/min por sonda binasal. Na avaliação intermédia realizada apresentou 

melhoria, tendo sido diminuído o aporte de oxigénio suplementar para 0,5l/min por sonda binasal 

e mantendo SatO2 92- 95%, ao 37º dia de internamento e com o mesmo aporte de oxigénio 

suplementar a doente apresentou SatO2 entre 93- 98%. 

18Gráfico nº 5 – Pessoa E: Evolução da SatO2 durante o internamento 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto à capacidade para a marcha a doente não conseguiu concretizar o teste de marcha de 6 

minutos, uma vez que, ao 37º dia de internamento, a doente só conseguia percorrer distâncias 

inferiores a 15 metros. 

No que se refere à capacidade funcional (avaliada pelo Índice de Barthel), verificou-se uma 

melhoria de desempenho na generalidade das atividades. De acordo com a classificação utilizada 

por Azeredo e Matos (2003) a doente, ao 19º dia de internamento apresentava uma dependência 

grave com um score entre 21- 60, progrediu para uma dependência moderada ao 37º dia de 

internamento com um score entre 61-90.  
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19Quadro nº 14- Pessoa E: Evolução da capacidade funcional durante o internamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Caso da pessoa F 
 

Doente de 69 anos de idade, do sexo feminino, casada, vivia com a filha. Foi admitida no 

internamento de ortopedia, por fratura subtrocantérica do fémur esquerdo e fratura do olecrânio 

esquerdo. Foi submetida a cirurgia ortopédica ao 16º dia, para encavilhamento da fratura do 

fémur esquerdo, da qual resultou uma fratura iatrogénica infra trocantérica, com indicação 

médica de repouso no leito por mais 7 dias, para nova reavaliação radiológica. Foi realizada 

avaliação inicial para integração no programa de intervenção ao 19º dia de internamento. 

Estado de consciência: Consciente e orientada, com 27 /30, na Mini Mental State 

Examination. 

 

Atividades da Vida 

diária/ 

Índice de Barthel 

Avaliação 

Inicial 

19º dia 

Avaliação 

Intermédia 

25º dia 

Avaliação 

Final 

37º dia 

Alimentar-se 5 10 10 

Tomar banho 0 0 5 

Higiene Pessoal 0 5 5 

Vestir-se 5 5 10 

Eliminação intestinal 10 10 10 

Eliminação vesical 10 10 10 

Uso do WC 5 5 10 

Transferir-se 5 10 15 

Mobilidade 0 0 0 

Escadas 0 0 0 

Total 40/100 55/100 75/100 
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Integridade cutânea: Mantida; alto risco de desenvolvimento de úlcera por pressão (score de 

13/27 na Escala de Braden), de acordo com a Direção-Geral da Saúde (2011). 

Movimento muscular: Doente com repouso no leito prolongado, avaliada força muscular do 

membro superior esquerdo apresentando, de acordo com a escala de força muscular da Medical 

Research Council, 3/5 nos segmentos dos dedos da mão e punho, 0/5 no segmento do cotovelo, 

2/5 no segmento do ombro. No membro inferior esquerdo apresentava força 1/5 nos segmentos 

da anca e joelho e 3/5 no segmento da tibiotársica e dedos dos pés. Avaliada força muscular do 

membro superior e inferior direito de forma ativa e ativa resistida, verificou-se força mantida 

5/5, de acordo com a escala de força muscular da Medical Research Council. 

Ventilação: Doente sem necessidade de oxigénio suplementar, com padrão respiratório 

regular, superficial, com reduzida expansão torácica, com predomínio abdominal, apresenta 

respiração simétrica e sem utilização dos músculos acessórios.  

Limpeza das vias aéreas: À auscultação pulmonar apresenta roncos dispersos segmentos 

pulmonares superiores e diminuição do murmúrio vesicular nas bases. Apresenta reflexo de tosse 

ineficaz, com dificuldade em mobilizar secreções.  

Após a avaliação inicial foram definidos os seguintes diagnósticos de enfermagem: 

Ventilação comprometida, Limpeza das vias aéreas ineficaz, Movimento muscular diminuído e 

Risco de úlcera de pressão. 

No que se refere à reabilitação motora, foram inseridos no plano de reabilitação exercícios de 

mobilização ativa e ativa resistida em todos os segmentos músculo articulares dos membros 

superior e inferior direitos e mobilização passiva nos segmentos músculo articulares dos 

membros superiores e inferiores esquerdos. No segmento articular do joelho esquerdo foi 

utilizado também o artromotor como auxílio nas mobilizações passivas, com amplitude 40º 

inicialmente e progredindo de forma gradual até aos 90º consoante tolerância à dor da doente. No 

segmento musculoarticular do cotovelo à esquerda não foi possível realizar mobilizações uma 

vez que o tratamento dirigido à fratura do olecrânio foi conservador com tala gessada. Os 

ensinos sobre exercícios isométricos e isotónicos, tinham também o objetivo de serem repetidos 

ao longo do dia. 
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Foram feitos o ensino e demonstração do controlo da respiração com a dissociação dos 

tempos respiratórios e de respiração abdomino-diafragmática, realizámos técnicas de limpeza de 

vias aéreas, com drenagem postural modificada, e manobras acessórias de compressão e 

vibração, ensino de técnica de tosse dirigida e aplicação do ciclo ativo de técnicas respiratórias. 

De forma a potencializar o conhecimento sobre técnicas de posicionamento, que melhorassem 

a função respiratória, foram ensinadas posições de descanso, como a posição de cocheiro 

sentado, de modo a permitir um maior relaxamento dos músculos acessórios da respiração. A 

doente foi incentivada a intercalar a atividade com o repouso para maior conservação de energia 

e instruída e treinada para a realizar aberturas costais globais, com o objetivo de obter uma maior 

expansão pulmonar. 

Foram realizadas no total 12 sessões de enfermagem de reabilitação e realizadas 3 avaliações: 

inicial (19º dia de internamento- 22 de abril), intermédia (24º dia de internamento – 27 de abril) e 

final (40º dia de internamento- 13 de maio). 

 Ao longo do internamento a doente não apresentou alterações no estado cognitivo, e 

manteve-se colaborante nos exercícios propostos. 

Durante as primeiras sessões manteve-se ansiosa e com queixas álgicas sobretudo na 

mobilização passiva do membro inferior esquerdo. O alívio da dor revelou-se fundamental para a 

diminuição da ansiedade da doente e para a sua colaboração na concretização dos exercícios 

propostos e manteve-se estável em termos hemodinâmicos durante o internamento.  

A doente ao longo do internamento apresentou um aumento gradual da força muscular nos 

segmentos corporais do lado esquerdo. Foi realizado o 1º levante ao 23º dia de internamento, 

com alívio de carga no membro inferior esquerdo. O segmento músculo articular da anca e 

joelho apresentaram uma melhoria de força desde a avaliação inicial com 1/5 até à avaliação 

final com 3/5 de acordo com a escala de força muscular da Medical Research Council (Quadro 

nº 15). 

Gradualmente, da força muscular no segmento musculoarticular do ombro também melhorou 

com tradução na maior facilidade na realização de exercícios de auto mobilização.  
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O segmento do cotovelo manteve-se com força muscular 0/5 em todas as avaliações, uma vez 

que teve alta com tala gessada e não foi possível mobilizar este segmento. 

20Quadro nº 15 – Pessoa F: Evolução da força muscular durante o internamento 

Segmentos 
corporais 

 Avaliação 
Inicial 
19º dia 

Avaliação 
Intermédia 
24º dia 

Avaliação 
Final 
40º dia 

Dedos mão  Esq 3/5 3/5 4/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Punho Esq 3/5 3/5 4/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Cotovelo Esq  0/5 0/5 0/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Ombro Esq 2/5 3/5 3/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Anca Esq 1/5 2/5 3/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Joelho Esq 1/5 2/5 3/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Tibiotársica Esq 3/5 3/5 4/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 
Dedos pés Esq 3/5 3/5 4/5 
 Drt 5/5 5/5 5/5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Devido ao risco de úlcera por pressão (UPP) foram implementados cuidados de prevenção 

como aplicação de creme hidratante, realização de alívio de pressão em zonas de maior risco e 

alternância de decúbitos de acordo com a tolerância da doente e que permitiram manter a pele 

integra até à alta. 

Com as intervenções relacionadas com mobilização de secreções e com o ensino de técnica de 

tosse eficaz a doente conseguiu expelir eficazmente secreções esbranquiçadas e fluidas em 

pequena quantidade e ao 24º dia de internamento à auscultação pulmonar já não eram audíveis 

ruídos adventícios embora mantivesse diminuição do murmúrio vesicular à esquerda. No 40º dia 

de internamento, momento de avaliação final, a doente apresentava murmúrio vesicular mantido 

bilateralmente, sem ruídos adventícios. 

Como até ao 23º dia de internamento a doente manteve imobilização no leito, por indicação 

médica, quando foi iniciado levante neste dia, foi identificado o diagnóstico de intolerância à 



 
  

 
dez-21 | Página 79 

 

Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas 
idosas internadas em contexto de agudos 

 

atividade, manifestada por polipneia e esforço respiratório aquando da realização de atividades, 

ainda não identificado anteriormente. 

Na avaliação intermédia no 24º dia de internamento, apresentava uma perceção de cansaço de 

4/10, de acordo com a Escala de Borg modificada. Contudo no momento da alta, no 40º dia de 

internamento a doente já apresentava uma melhoria com uma perceção de cansaço de 2/10. 

Antes e após cada sessão de reabilitação foram avaliados os parâmetros vitais, e não se 

verificou nenhuma alteração hemodinâmica que causasse instabilidade clínica da doente durante 

as sessões. Ao longo do internamento verificou-se um aumento gradual da SatO2 sem 

necessidade de oxigénio suplementar (Gráfico nº 6).  

21Gráfico nº 6- Pessoa F: Evolução da SatO2 durante o internamento 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere à capacidade funcional (avaliada pelo Índice de Barthel), verificou-se uma 

melhoria na generalidade dos itens avaliados. De acordo com a classificação utilizada por 

Azeredo e Matos (2003) a doente apesar da melhoria apresenta uma dependência grave com um 

score entre 21- 60 no momento da alta (Quadro nº 16). 

Quanto à capacidade para a marcha a doente só consegui percorrer distâncias inferiores a 5 

metros.  
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22Quadro nº16 - Pessoa F: Evolução da capacidade funcional durante o internamento 

Atividades da Vida 

diária/ 

Índice de Barthel 

Avaliação  

Inicial 

19º dia 

Avaliação  

Intermédia 

24º dia 

Avaliação  

Final 

40º dia 

Alimentar-se 0 5 5 

Tomar banho 0 0 0 

Higiene Pessoal 0 0 0 

Vestir-se 0 0 5 

Eliminação intestinal 10 10 10 

Eliminação vesical 10 10 10 

Uso do WC 0 5 5 

Transferir-se 0 5 5 

Mobilidade 0 0 0 

Escadas 0 0 0 

Total 20/100 35/100 40/100 

Fonte: Elaboração própria. 
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 SÍNTESE DOS CASOS 6.
 

De acordo com os casos estudados e apresentados podemos dizer que os cuidados de 

enfermagem de reabilitação desenvolvidos ao longo do estágio tiveram como sujeitos pessoas 

idosas com a idades compreendidas entre os 65 e os 76 anos. Eram doentes que para além do 

problema respiratório agudizado associado a DPOC ou a asma brônquica, apresentavam outras 

comorbilidades, como Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Obesidade, 

Insuficiência Cardíaca, suscetíveis de interferirem no processo de recuperação, atrasando-o.  

A média de dias de internamento dos doentes que participaram no projeto de intervenção foi 

de 20 dias, sendo o período menor de 6 dias de internamento e o maior de 47 dias (Quadro nº 

17). 

Das 6 pessoas que participaram no programa de intervenção, só uma não apresentava como 

diagnóstico de internamento uma patologia do foro respiratório, a pessoa F foi internada devido a 

uma queda que causou uma fratura subtrocantérica do fémur esquerdo e uma fratura cominutiva 

do olecrânio esquerdo. Contudo um internamento prolongado de 40 dias, com necessidade a 

imobilização no leito prolongado, provocou alterações na sua função respiratória e da 

funcionalidade.  

23Quadro nº 17: Identificação do tempo de internamento/ nº dias de intervenção 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na quase totalidade dos doentes que integraram o projeto verificou-se uma melhoria na 

perceção de dispneia, 3 dos 6 doentes tiveram alta para domicílio sem nenhuma perceção de 

cansaço/dispneia (0/10).  

Pessoa Tempo de 
internamento no 

serviço 

Nº de dias de 
intervenção 

A 6 dias 4 dias 
B 12 dias 5 dias 
C 9 dias 4 dias 
D 8 dias 4 dias 
E 47 dias 18 dias 
F 40 dias 12 dias 
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A pessoa F, na primeira avaliação estava com indicação de repouso no leito, não apresentando 

perceção de cansaço. Contudo aquando o início do treino de atividades de vida diária, a doente 

demonstrou algum cansaço associado, justificando que na última avaliação os valores 

apresentados são superiores aos iniciais. 

 
24Quadro nº 18: Evolução da perceção de cansaço dos participantes 

Pessoa A Avaliação Inicial 7 Muito intensa 
Avaliação Final 4 Pouco intensa 

Pessoa B Avaliação Inicial 5 Intensa  
Avaliação Final 0 Nenhuma  

Pessoa C Avaliação Inicial 2 Leve 
Avaliação Final 0 Nenhuma 

Pessoa D Avaliação Inicial 5 Intensa 
Avaliação Final 0 Nenhuma 

Pessoa E Avaliação Inicial 7 Muito intensa 
Avaliação Final 4 Pouco intensa 

Pessoa F Avaliação Inicial 0 Nenhuma 
Avaliação Final 2 Leve 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto à evolução dos valores de SatO2, apresentados pelos doentes os doentes, de um modo 

geral, apresentaram uma melhoria com SatO2 iguais e ou superiores a 95%. No que se refere à 

necessidade de oxigénio suplementar 3 dos 6 doentes tiveram alta para domicílio sem 

necessidade de oxigénio suplementar. 

25Quadro nº19: Evolução da SatO2 e da necessidade de oxigénio suplementar dos participantes 

 SatO2 (%) Oxigénio suplementar 
Pessoa A Avaliação Inicial 93 Ar ambiente 

Avaliação Final 98 Ar ambiente 
Pessoa B Avaliação Inicial 96 3l/min sonda binasal 

Avaliação Final 95 Ar ambiente 
Pessoa C Avaliação Inicial 95 0,5l/min sonda binasal 

Avaliação Final 96 Ar ambiente 
Pessoa D Avaliação Inicial 95 6l/min FiO2 31% Máscara de Venturi 

Avaliação Final 97 0,5l/min sonda binasal 
Pessoa E Avaliação Inicial 92-96 1l/min sonda binasal 

Avaliação Final 93-98 0,5l/min sonda binasal 
Pessoa F Avaliação Inicial 95 Ar ambiente 

Avaliação Final 99 Ar ambiente 
Fonte: Elaboração própria. 
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No que se refere à capacidade funcional 5 dos 6 doentes, na avaliação inicial, apresentavam 

uma dependência grave, com um score entre 21- 60 e evoluíram para um nível de dependência, 

moderada com score entre 61- 90. A doente F apresenta na avaliação inicial dependência total e 

na avaliação final, dependência grave e que nos permite afirmar que em termos funcionais todos 

os doentes apresentaram uma evolução favorável.  

26Quadro nº 20: Evolução da capacidade funcional dos participantes 

  Índice de Barthel 
Pessoa A Avaliação Inicial 40 Dependência grave 

Avaliação Final 65 Dependência moderada 
Pessoa B Avaliação Inicial 20 Dependência total 

Avaliação Final 80 Dependência moderada 
Pessoa C Avaliação Inicial 50 Dependência grave 

Avaliação Final 90 Dependência moderada 
Pessoa D Avaliação Inicial 45 Dependência grave 

Avaliação Final 90 Dependência moderada 
Pessoa E Avaliação Inicial 40 Dependência grave 

Avaliação Final 75 Dependência moderada 
Pessoa F Avaliação Inicial 20 Dependência total 

Avaliação Final 40 Dependência grave 
Fonte: Elaboração própria 
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 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 7.
 

Através da revisão da literatura realizada para a implementação do projeto de intervenção foi 

possível identificar as intervenções suscetíveis de melhorarem o desempenho respiratório e a 

capacidade funcional nas pessoas idosas, de forma a colocar em prática um programa de 

cuidados de enfermagem de reabilitação, em pessoas idosas, com alteração na função respiratória 

e da funcionalidade.  

De acordo com os casos estudados, todos os participantes apresentavam várias 

comorbilidades, que associadas a um internamento por doença aguda, tornaram o processo de 

recuperação mais complicado atrasando-o. A literatura refere que nas pessoas idosas e frágeis, 

com múltiplos antecedentes clínicos e várias patologias crónicas, os internamentos são 

prolongados e acompanham-se frequentemente de complicações como infeções associadas aos 

cuidados de saúde, tornando complexo o seu tratamento e isso reflete-se num aumento dos dias 

de internamento (Carvalho et al., 2016), que também se verificou nos casos estudados. Apenas 

um doente permaneceu internado durante seis dias, todos os outros permaneceram mais tempo, 

dois doentes permaneceram internados mais de 30 dias. 

Os doentes que participaram no projeto de intervenção estavam conscientes e orientados, no 

tempo e no espaço e eram capazes de assimilar informação sobre as técnicas que fazem parte da 

reabilitação respiratória e foram ensinados e treinados a realizá-las com ajuda e supervisão. 

Todos demonstraram interesse em adquirir novos conhecimentos, que os pudessem ajudar a 

melhorar a sua condição de saúde e alguns desenvolveram habilidades capazes de permitirem a 

continuidade do autocuidado no domicílio. O défice de autocuidado define a relação entre as 

capacidades de ação da pessoa e as suas necessidades de cuidados e nestes doentes foi 

importante perceber qual o melhor método de auxílio e qual o papel da pessoa no autocuidado 

(Taylor, 2004). Ao longo do processo foi possível verificar cada vez mais motivação, pois as 

pessoas sentiam-se capazes de fazerem as técnicas de forma autónoma e notavam benefício nas 

mesmas, relativamente ao seu início. 

Como foi descrito antes, nas pessoas com problemas respiratórios, a educação e o ensino das 

técnicas capazes de melhorarem esses problemas, são fundamentais, mas é também necessária a 
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preocupação com o envolvimento da pessoa neste novo processo de adaptação, garantindo um 

bom acompanhamento no processo de forma a prever possíveis regressões e permitindo a sua 

reintegração (Fernandes et al., 2020; Braga & Silva, 2017).  

Contudo não são apenas as pessoas com patologia respiratória que beneficiam das 

intervenções de reabilitação respiratória, uma vez que os mais idosos, pessoas obesas ou pessoas 

com patologias com outra causa que não a respiratória, também apresentam melhoria do 

desempenho das suas atividades da vida diária (Barbara & Canteiro, 2003; Hsu et al., 2020; Liaw 

et al., 2020; Martinelli et al., 2018; Ribeiro et al., 2018). 

A intervenção que os doentes tiveram mais dificuldade de aprender pela necessidade de 

coordenação e pela ansiedade por vezes sentida, foi a dissociação dos tempos respiratórios, com 

inspiração nasal e a expiração com os lábios semicerrados, conjugada com a respiração 

abdomino-diafragmática. A ansiedade e a frustração devido ao estado de saúde, podem dificultar 

o controlo da dificuldade respiratória e até desencadear episódios de dispneia (DGS, 2009), ainda 

assim ao longo da intervenção verificou-se a diminuição da perceção de dificuldade respiratória 

nas pessoas que integraram o projeto. Além disso, o estímulo visual, que permitiria uma melhor 

compreensão das técnicas (Cordeiro & Menoita, 2012), foi dificultado devido à pandemia e à 

necessidade do uso permanente de máscara pelos profissionais, o que de dificultou a 

demonstração de exercícios como a técnica de lábios semicerrados. Contudo, no final do 

internamento todas as pessoas foram capazes de realizar esta técnica de forma correta só com 

supervisão. 

De um modo geral, as intervenções de reeducação funcional respiratória nas pessoas que 

participaram no programa de intervenção permitiu-lhes melhorar o padrão respiratório, ao longo 

do internamento e respirarem com menos dificuldade, o que foi confirmado pela diminuição da 

perceção de dificuldade respiratória e também demostrado, por outros autores (Ubolnuar et al., 

2020) o que por sua vez também se refletiu na melhoria da capacidade funcional. 

No que respeita à SatO2, a maioria dos doentes apresentou melhoria ao longo das sessões de 

reeducação funcional respiratória e apenas uma pessoa manteve a necessidade oxigénio 

suplementar após a alta para domicílio. Embora a oxigenoterapia no domicílio permita colmatar 

a hipoxemia e diminuir a sintomatologia que esta possa provocar e a carga de compensação do 
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sistema cardiopulmonar (Cordeiro & Menoita, 2012), a quase totalidade dos doentes teve alta 

sem necessidade deste recurso apresentado melhor tolerância ao esforço e melhoria nas 

distâncias percorridas ao longo das sessões, com o treino de marcha e adaptação de técnicas de 

conservação de energia. A diminuição da perceção de cansaço também permitiu aos doentes 

melhorar a capacidade funcional e concretizarem os exercícios propostos. 

Relativamente à eficácia da tosse, as pessoas B e F apresentaram necessidade de instrução de 

técnicas de tosse eficaz e mobilização de secreções. Ambos apresentavam no início das sessões 

presença de roncos na auscultação pulmonar, indicando a existência de secreções (Cordeiro & 

Menoita, 2012). As técnicas de tosse assistida ou dirigida ensinadas, o ciclo ativo de técnicas 

respiratórias e a drenagem postural permitiram assegurar a eliminação eficaz das secreções, 

evidenciado a ausência de roncos à auscultação pulmonar progressivamente ao longo das 

sessões. A eficácia destas técnicas também foi constatada por Branco et al. (2012), Cordeiro & 

Menoita, (2012), Liao et al. (2015), Morrison e Agnew (2014) e Olazabal (2003) confirmando a 

importância destes exercícios na permeabilidade das vias aéreas, e na eliminação de secreções 

quando há problemas obstrutivos (Olazabal, 2003). 

No que respeita à força muscular, parâmetro também importante na manutenção da 

funcionalidade das pessoas idosas uma vez que o condicionamento físico pode levar a uma 

disfunção muscular progressiva e a uma intolerância ao exercício e à realização de atividades de 

vida diária (Ferreira, 2014), a maioria dos doentes manteve ou melhorou a força muscular. Este 

facto teve um impacto importante para a o planeamento de transferências para cadeira, treino de 

marcha e treino de atividades de vida diária, com o objetivo de promover o autocuidado, a 

autonomia e funcionalidade. 

À medida que as pessoas verificavam melhorias na sua função respiratória e motora, 

conseguiam apresentar resultados cada vez mais positivos na realização das atividades de vida 

diária, salientando-se não apenas a importância da educação e o ensino de técnicas (Braga & 

Silva, 2017) mas a importância de envolver a pessoas no processo de adaptação garantindo um 

bom acompanhamento (Fernandes et al., 2020). 

As intervenções de enfermagem de reabilitação, como treino para o esforço, os exercícios de 

reeducação respiratória, educação sobre a doença e capacitação para o autocuidado, permitiram 
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diminuir os défices para o autocuidado (Nabais & Sá, 2018). E embora os internamentos 

hospitalares propiciem incapacidade (Martínez-Velilla et al., 2019), a maioria das pessoas 

apresentou melhoria no nível dependência, sendo capazes de executar muitas das tarefas 

unicamente com supervisão no momento da alta. 

 De acordo com os autores dos estudos incluídos na revisão da literatura realizada e outra 

bibliografia complementar, as técnicas de reabilitação respiratória usadas como forma de 

tratamento não farmacológico para controlo dos sintomas tiveram como resultados nos doentes, 

maioritariamente idosos, a redução de fadiga, diminuição da dispneia, o aumento da tolerância 

ao esforço, resultados estes favoráveis no desempenho funcional (Hsu, et al., 2020; Liaw et al., 

2020; Liao et al., 2015; Martinelli et al., 2018; Ubolnuar et al., 2020; Ribeiro et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ubolnuar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33371099
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 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE 8.

COMPETÊNCIAS 

 

A existência de competências numa profissão como enfermagem, conforme refere Pestana 

(2017), permite aos atores refletir sobre a nossa ação, avaliar a qualidade dos cuidados prestados, 

identificar possíveis problemas no exercício da profissão, permitindo desta forma também 

orientar para necessidades formativas. A descrição das competências é então como um 

referencial para a ação profissional, que permite regular e controlar o exercício de qualquer 

profissão. No contexto das suas práticas de cuidados, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros, 

os enfermeiros articulam-se e complementam as funções de outros profissionais de saúde, 

também eles com competências específicas, o que não os deverá impedir de juntar sinergias e 

trabalharem em projetos comuns (OE, 2009), como num projeto de reabilitação de pessoas com 

dependência. 

Através de um aprofundamento das Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, são 

originadas as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, que visam assegurar a 

“responsabilidade profissional, ética e legal; a melhoria contínua da qualidade; a gestão dos 

cuidados e o desenvolvimento das aprendizagens profissionais” conforme o Artigo 4º (Diário da 

República, nº 26/2019, série II, a 6 de fevereiro). Assim podemos dizer que o que distingue os 

enfermeiros especialistas dos enfermeiros generalistas é um conjunto de competências acrescidas 

e particulares, que possibilitam uma intervenção mais complexa e específica (Pestana, 2017). 

8.1  Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
 

As competências acrescidas dos enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de 

intervenção “envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a 

cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a 

prática da enfermagem” (Diário da República, nº 26/2019, série II, a 6 de fevereiro, p. 4744). 

Deodato (2017) sublinha que os enfermeiros especialistas no seu exercício profissional devem 

realizar uma reflexão constante acerca do modo de assistir a pessoa ao seu cuidado, no respeito 
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pela sua dignidade e direitos e devem igualmente refletir sobre si próprio e sobre os valores e 

princípios que regem o exercício da sua profissão, que é o que faremos nas linhas seguintes. 

Durante os estágios e de um modo particular no Estágio Final, o respeito pelos princípios 

éticos, legais e deontológicos, esteve sempre presente através de uma prestação de cuidados de 

enfermagem que promoveu cuidados de enfermagem especializados e que permitiram a 

autodeterminação, dignidade, segurança e privacidade das pessoas. Na implementação do projeto 

de intervenção, tal como na implementação dos restantes cuidados, asseguramos a 

confidencialidade da informação recolhida bem como o anonimato das pessoas que nele 

participaram. O consentimento para a integração no nosso projeto, foi também devidamente 

esclarecido e de livre escolha, sendo as pessoas informadas de que eram livres de desistir a 

qualquer momento. Foi fornecida informação escrita, disponibilizadas respostas para quaisquer 

dúvidas e foi dado tempo para refletirem sobre a tomada de decisão, antes de assinar o 

consentimento informado (Apêndice nº1) 

Em todas as intervenções realizadas foi realizado um esclarecimento prévio aos doentes 

quanto ao procedimento em si e ao resultado esperado, permitindo à pessoa o acesso à 

informação e potencializando desta forma também a sua cooperação e envolvimento no seu 

processo de reabilitação. 

A nossa conduta profissional foi ao longo de todo o estágio pautada pela responsabilidade 

profissional, em todas as atividades desenvolvidas, bem como na participação de tomadas de 

decisão em equipa, mas também através da assiduidade, pontualidade, sendo crescente o 

envolvimento junto da equipa multidisciplinar, respeitando as competências de cada 

interveniente no processo de reabilitação. 

A experiência adquirida no Estágio Final, proporcionou uma reflexão sobre os problemas dos 

doentes identificados e as medidas que poderiam ser implementadas de forma a realizar uma 

prática de cuidados segura. 

No domínio da melhoria contínua da qualidade, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019, 

que prevê que o enfermeiro especialista desenvolva de forma dinâmica dentro da sua instituição, 

projetos de melhoria contínua, garantindo o ambiente de cuidados cada vez mais seguro, em 
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conjunto com a equipa de enfermagem de reabilitação e a enfermeira com cargo de chefia, foi 

elaborada uma proposta de redimensionamento das casas de banho dos doentes internados 

naquele serviço, com o intuito de facilitar a mobilidade e acesso a todos às mesmas. Embora esta 

necessidade já tivesse sido identificada pela equipa, a pesquisa bibliográfica que realizamos 

ajudou a justificar de forma científica e legal a planta com as alterações que a equipa se estava a 

propor e a proposta foi oficializada em pedido (Apêndice nº 2). 

Noutro contexto de estágio, o nosso contributo para melhoria contínua foi concretizado 

através da identificação de uma lacuna na consulta de enfermagem pré-operatória para cirurgias 

programadas. A população internada pertence a uma faixa etária mais envelhecida, já com 

doenças crónicas de antecedentes clínico e com apoio social frágil, fatores que influenciam o 

processo de recuperação e reabilitação da pessoa internada. Desta forma, não constava da 

avaliação pré-operatória parâmetros de avaliação das capacidades funcionais. Foi adicionada 

então à avaliação os parâmetros de avaliação de Índice de Barthel, de forma a perceber o grau de 

funcionalidade e dependência antes da cirurgia e quais os problemas potenciais que poderão 

advir com o pós-operatório, com vista à implementação de um plano adequado a cada pessoa 

precocemente. 

Esta atenção sobre o ambiente de cuidados demonstra a preocupação com a melhoria da 

assistência tanto através da modificação do ambiente como dos cuidados que deverão ser 

cuidados centrados na pessoa e no seu benefício terapêutico, com vista ao bem-estar, eficiência 

na recuperação e prevenção de riscos. 

Com a implementação do projeto de intervenção, identificamos como problemática a 

diminuição da funcionalidade e a alteração da função respiratória nas pessoas idosas internadas, 

o que nos permitiu intervir de forma fundamentada pela prática baseada na evidência, 

contribuindo para cuidados de melhor qualidade, menos complicações e riscos e salvaguardando 

a segurança dos doentes de quem cuidados e a nossa. 
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No que respeita ao domínio da gestão dos cuidados, segundo o Regulamento n.º 140/2019 o 

enfermeiro especialista deve liderar a sua equipa e gerir recursos de acordo com o contexto 

existente, mas de forma a garantir a manutenção de qualidade dos cuidados em articulação 

sempre com a sua equipa, adequando a sua resposta da melhor forma à situação presente (Diário 

da República, nº 26/2019, série II, a 6 de fevereiro). 

Nos locais onde decorreu o estágio final, os enfermeiros especialistas desempenhavam 

frequentemente as funções de responsável de turno ou de substituição do enfermeiro em cargo de 

chefia e o desempenho destes papéis foi observado atentamente no sentido de obter uma maior 

compreensão sobre como era realizada a gestão dos vários elementos da equipa, como era 

realizada a distribuição dos doentes e das tarefas que eram delegadas. Durante as passagens de 

turno era discutido em equipa, quais os doentes que requeriam mais cuidados de enfermagem de 

reabilitação e quais os enfermeiros de reabilitação que assumiriam essa responsabilidade de 

forma a conciliar estes cuidados diferenciados com os cuidados gerais de enfermagem.   

De acordo com Branco (2017) e indo de encontro com os padrões de qualidade dos cuidados 

especializados em enfermagem de reabilitação (OE, 2018b), uma adequada organização 

interdisciplinar promove a colaboração da pessoa doente, melhora a sua satisfação e 

consequentemente baixa a mortalidade, reduz a duração dos internamentos, diminui os custos e 

aumenta satisfação laboral dos profissionais de saúde. Foi neste espirito de equipa que 

procuramos intervir nos contextos onde decorreu o estágio respondendo também às solicitações 

dos colegas para desenvolver cuidados de maior complexidade, concretamente em doentes com 

limpeza das vias aéreas ineficaz e doentes com alteração da deglutição, na perspetiva descrita por 

Pereira (2017) e segundo a qual é necessário identificar as lacunas existentes em termos de 

conhecimento para ser possível intervir e posteriormente adaptar esse novo conhecimento ao 

contexto local. 
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Todas as práticas desenvolvidas foram fundamentadas pela mais recente evidência científica, 

procurando também o autoconhecimento através da reflexão e consciencialização das suas 

práticas, desenvolvendo a assertividade, de forma atuar eficazmente em situações de conflito, 

conforme o Regulamento n.º 140/2019 (Diário da República, nº 26/2019, série II, a 6 de 

fevereiro). 

Durante o processo de reabilitação a relação estabelecida com quem necessita de cuidados, 

pode gerar emoções suscetíveis de interferirem no seu processo de recuperação e o Estágio Final 

também nos permitiu de forma gradual, ser capazes de gerir situações de maior conflito, no 

sentido de desenvolver uma gestão de emoções eficiente. 

8.2 Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação 
 

De acordo com o Regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem de Reabilitação, Regulamento n.º 392/2019, o enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação deve: “cuidar de pessoas com necessidades especiais, ao longo do 

ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cuidados; capacitar a pessoa com deficiência, 

limitação da atividade ou restrição da participação para a reinserção e exercício da cidadania e 

maximizar a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (Ponto 1, artigo 4º Diário 

da República n.º 85/2019, Série II de 3 de maio, pp13566). 

No contexto social e demográfico atual, “cuidar de pessoas com necessidades especiais, ao 

longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática de cuidados” (Ponto 1, artigo 4º Diário 

da República n.º 85/2019, Série II de 3 de maio, pp13566), torna-se de extrema importância pois 

a pois a população é cada vez mais envelhecida e com necessidade especiais, devido a alterações 

crónicas que causam incapacidades e perda de funcionalidade (Pestana, 2017). 

 O cuidar como um modo de intervir, de acordo com Grilo (2014), consiste em desempenhar 

cuidados com competência e caracteriza-se pela construção e desenvolvimento de um processo 

com a pessoa, que tem início no conhecer e que se desenvolve pela interação, no estar com ela, 

possibilitar e fazer por ela, quando ela não é capaz.  
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Assim a competência de cuidar de pessoas com necessidades especiais foi concretizado no 

dia-a-dia dos cuidados durante o estágio, através da avaliação da funcionalidade e da recolha de 

informação pertinente com escalas e instrumentos de avaliação. Foi concretizado ainda a partir 

da identificação de fatores facilitadores e inibidores para a realização da atividades da vida diária 

de forma independente e através da identificação das necessidades de intervenção, da conceção 

de planos de intervenção capazes de promoverem as capacidades adaptativas, da implementação 

desses planos e por fim da avaliação dos resultados. 

No que se refere ao desenvolvimento da competência do Regulamento n.º 392/2019, de 

“capacitar a pessoa com deficiência, limitação da atividade ou restrição da participação para a 

reinserção e exercício da cidadania” (Ponto 1, artigo 4º Diário da República n.º 85/2019, Série II 

de 3 de maio, pp13566), esta foi desenvolvida através do diagnóstico precoce dos problemas 

reais e potenciais da pessoa, de acordo com o conhecimento científico previamente adquirido e 

da experiencia que fomos desenvolvendo ao longo do estágio. 

As atividades realizadas com os doentes permitiram-lhes melhorar a força muscular e 

melhorar a perceção de cansaço e desta forma a sua capacitação para o desempenho das 

atividades de vida diária confirmado também pelos melhores valores do Índice de Barthel e uma 

melhor tolerância ao esforço comprovada pela maior capacidade para a marcha em curtas 

distâncias, a execução dos planos de intervenção, permitiu promover a manutenção das 

capacidades funcionais e prevenir a dependência nas atividades de vida diária. Nos planos de 

intervenção foi dado enfase ao início precoce do treino de atividades de vida diária, com a 

intenção de desenvolver e melhorar a funcionalidade da pessoa. O plano de intervenções 

implementado teve em conta o tipo de exercícios, a sua intensidade, a sua frequência, a duração 

de cada sessão e a progressão ao longo do programa, bem como a motivação e as limitações da 

pessoa (Cordeiro & Menoita, 2012). Na progressão da intensidade dos exercícios implementados 

foram considerados como parâmetros de segurança a avaliação da escala de Borg modificada, de 

forma a avaliar a percepção de cansaço, a frequência cardíaca e a SatO2 de forma a avaliar a 

necessidade de oxigénio suplementar (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Outras atividades frequentemente realizada foi a identificação de potenciais riscos e barreiras 

no domicílio, questionando as pessoas acerca do seu contexto habitacional no sentido de sugerir 

alterações e de as instruir para técnicas de adaptação como técnicas de conservação de energia de 
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forma a melhorarem a sua performance na realização dessas atividades de vida diária. A 

importância de promover a adaptação ao meio, através de exercícios enquadrados na realidade da 

pessoa, tendo em consideração as dificuldades encontradas na vida diária, também foi reforçada 

por Menoita, (2012), segundo refere recomenda-se a utilização de objetos com os quais a pessoa 

contactava antes de ter o evento patológico, de forma a criar um maior vínculo terapêutico, desta 

maneira a pessoa sente-se integrada no seu plano de cuidados, sendo ativa na sua reabilitação. 

Foi identificada a necessidade num dos locais onde decorreu o Estágio Final, de um método para 

desenvolvimento e treino de motricidade fina, desta forma, desenvolvemos para implementação 

de cuidados de reabilitação no serviço, um painel didático, com materiais e exercícios de 

desenvolvimento de motricidade fina, que a pessoa é capaz de reconhecer do seu uso habitual e 

que permitem o treino de atividades, presentes no seu dia-a-dia (Apêndice nº 3). 

Em relação à competência de ser capaz de “maximizar a funcionalidade desenvolvendo as 

capacidades da pessoa” (Ponto 1, artigo 4º Diário da República n.º 85/2019, Série II de 3 de 

maio, pp13566), esta foi desenvolvida através de todas as intervenções implementadas nas 

pessoas, mas sobretudo através da monitorização do resultado das mesmas e da introdução de 

outras suscetíveis de maximizar o desempenho cardíaco e respiratório das pessoas de acordo com 

os seus objetivos individuais com vista à maximização das suas potencialidades, bem como à 

preparação da continuidade dos cuidados para o domicilio (Diário da República n.º 85/2019, 

Série II de 3 de maio). 

Apesar do programa de intervenção que concebemos e implementamos se focar com mais 

enfâse na reeducação funcional respiratória, durante o estágio final foram realizados cuidados de 

reabilitação respiratória e motora a pessoas com diferentes necessidades devido a diferentes 

patologias como acidentes vasculares cerebrais, patologia respiratória e cardíaca, trauma e 

cirurgia ortopédica que no seu conjunto permitiram o desenvolvimento das competências 

específicas dos enfermeiros em enfermagem de reabilitação. Como já foi referido, os cuidados de 

enfermagem de reabilitação devem ser prestados ao longo do ciclo de vida, contudo ao longo do 

estágio prestamos sobretudo intervenções direcionadas a pessoas idosas ganhando ainda mais 

importância na necessidade de a intensidade das intervenções serem de acordo com a 

capacidade, tolerância, individualidade, singularidade e particularidades de cada pessoa (Pestana, 

2017), visto a fragilidade ser frequente na população dos contextos onde desenvolvemos o 

estágio.  
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8.3 Competências de Mestre 
 

O Decreto-Lei n.º 63/2016, no artigo 15º do capítulo III, refere que o grau de Mestre pode ser 

atribuído a quem revele “capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

desenvolver soluções ou emitir juízos (…) ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de 

uma forma clara e sem ambiguidades” (Diário da República n.º 176/2016, série I de 13 de 

setembro, p.2246). Esta competência foi desenvolvida e adquirida com a conceção e 

implementação do projeto de intervenção. Efetivamente e tal como sublinha Benner (2001) as 

práticas de enfermagem em estágio, suportadas por todos os conhecimentos adquiridos na 

componente teórica do curso permitiram-nos desenvolver o conhecimento clínico, mas também a 

estrutura moral a partir da aprendizagem pela experiência e da sua reflexão, identificando boas 

práticas muitas delas complexas e geradoras de novo conhecimento. 

 As estratégias metodológicas usadas não permitem a generalização de resultados, mas 

permitiram reconhecer que os doentes que integraram o projeto melhoraram a funcionalidade e a 

capacidade de realização de atividades de vida diária através dos resultados obtidos pela análise 

do Índice de Barthel. Também salientamos a melhoria nos parâmetros da função respiratória, 

como o padrão respiratório, a SatO2, a menor necessidade de oxigénio suplementar e perceção 

de cansaço avaliada pela Escala de Borg modificada.  

Outra competência inerente ao grau de Mestre visada no Decreto-Lei n.º 63/2016, remete-nos 

ao desenvolvimento da autoaprendizagem de conhecimentos e competências (Diário da 

República n.º 176/2016, série I de 13 de setembro). Durante todo o percurso académico 

adquirimos e atualizamos conhecimentos e técnicas, pela pesquisa contínua de mais recente 

evidência científica, com o objetivo de potencializar a qualidade, segurança e a excelência dos 

cuidados de enfermagem prestados. As pesquisas desenvolvidas para fundamentar o 

redimensionamento das casas de banho e para a realização da revisão sistemática de literatura, 

bem como a submissão de um artigo na Revista de Enfermagem de Reabilitação (Apêndice nº 4), 

atestam o desenvolvimento da capacidade de integrar conhecimentos, desenvolver aplicações 

originais em contexto de investigação e desenvolver soluções e de ser capaz de comunicar as 

conclusões, de uma forma clara, tal como o Decreto-Lei n.º 63/2016 sublinha. 
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 CONCLUSÃO 9.
 

A realização deste relatório permitiu revelar o impacto das aprendizagens e conhecimentos 

adquiridos, durante o Estágio Final. Proporcionou também uma reflexão sobre a prática de 

cuidados de enfermagem de reabilitação e sobre as competências de enfermeiro especialista e 

competências de mestre que foram desenvolvidas e adquiridas durante este percurso académico. 

De acordo com as necessidades de cuidados de enfermagem de reabilitação identificadas, nos 

contextos onde decorreram o Estágio Final, foi implementado um projeto de intervenção em 

enfermagem de reabilitação, no âmbito da reeducação funcional respiratória, em pessoas idosas, 

com alteração na função respiratória e da funcionalidade. 

Salientamos que os cuidados de enfermagem de reabilitação, implementados no projeto de 

intervenção apresentaram ganhos em saúde, no que respeita à melhoria da funcionalidade e na 

capacidade na realização de atividades de vida diária, na melhoria nos parâmetros da função 

respiratória, como o padrão respiratório, SatO2, perceção de cansaço e menor necessidade de 

oxigénio suplementar.  

Desta forma, através dos resultados demonstrados na implementação do projeto de 

intervenção, é possível confirmar o impacto e importância dos cuidados de enfermagem de 

reabilitação na melhoria da capacidade funcional das pessoas idosas, com alteração da sua 

função respiratória relacionados a um processo de doença aguda. 

É importante referir que os conhecimentos teóricos que orientaram e fundamentaram a nossa 

tomada de decisão foram suportados por evidência científica recente, que permitiu também 

desenvolver o nosso pensamento crítico, na procura de melhoria contínua da qualidade dos 

cuidados de enfermagem que implementamos. 

O projeto de intervenção desenvolvido, com a avaliação dos contextos, identificação da 

problemática, o planeamento das intervenções e cuidados de enfermagem prestados permitiram 

que fossem apreendidas e desenvolvidas as competências de enfermeiro especialista, as comuns 

e as específicas de enfermagem de reabilitação, bem como as competências de mestre. 
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Apesar dos resultados conseguidos revelarem que os cuidados de enfermagem de reabilitação 

realizados na reeducação funcional respiratória contribuem para a melhoria da função 

respiratória e da funcionalidade nas pessoas idosas internadas em contexto de doença aguda a 

partir de um plano de cuidados adequado e personalizado, reconhecemos que este trabalho 

apresentou algumas limitações. Uma das limitações foi a metodologia usada, uma vez que os 

resultados obtidos não poderão ser generalizados, a outra foi o tempo de implementação do 

projeto de intervenção também limitado ao período em que decorreu o estágio e à nossa 

permanência no contexto. Um projeto de intervenção futuro, com duração mais alargada, com 

um maior número de participantes poderá permitir generalizar os resultados obtidos, para um 

melhor contributo de evidência científica.  

Também verificamos que os estudos existentes sobre a temática de reeducação funcional 

respiratória na população idosa desenvolvidos por enfermeiros eram diminutos, desta forma, 

pretendemos que este projeto de intervenção possa promover o interesse para desenvolver novos 

estudos sobre a temática e que os resultados obtidos neste projeto contribuam para a progressão 

do conhecimento em enfermagem de reabilitação.  
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Declaração de Consentimento Informado 

 
 Eu, Joana Cláudia Teixeira Alves, aluna do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem (em associação), a decorrer no 

Instituto Politécnico de Beja, área de Especialização de Enfermagem de Reabilitação, encontro-me a implementar 

um projeto de intervenção com o tema «Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação 

funcional respiratória em idosos internados em contexto de agudos», tendo como objetivos: elaborar um plano de 

intervenção de enfermagem de reabilitação, na área de foro respiratório, para a promoção das capacidades 

funcionais da pessoa idosa e para um melhor desempenho respiratório e identificar os ganhos em saúde, sensíveis 

aos cuidados de enfermagem de reabilitação, ao idoso com alteração na função respiratória e da funcionalidade.  

No decorrer do plano de intervenção serão efetuadas três avaliações da funcionalidade e da condição respiratória da 

pessoa.  

Pretende-se com a realização do projeto de intervenção a otimização da função respiratória, através do ensino e 

treino de técnicas de reeducação funcional respiratória, como exercícios de consciencialização e dissociação dos 

tempos respiratórios, reeducação diafragmática, reeducação costal global e ou seletiva, manobras de limpeza de vias 

aéreas, de tosse eficaz, reeducação para o esforço e técnicas de conservação de energia.  

Serão também realizadas outras intervenções como ensino e treino de técnicas de transferências para levante, 

autocuidado, de acordo com a progressão da pessoa, com vista à melhoria da intolerância à atividade. 

Tendo em vista a sua participação no projeto de intervenção, solicito o seu consentimento, garantindo-lhe o 

cumprimento dos princípios da confidencialidade e da proteção da informação obtida e disponibilizo-me para prestar 

qualquer esclarecimento adicional que entenda necessário. Reforço que a sua autorização e participação incidirá 

apenas nas intervenções de enfermagem de reabilitação acima mencionadas. Em qualquer momento pode desistir de 

participar, sem necessidade de justificar a sua decisão e sem que a mesma tenha qualquer consequência.  

Declaro ter compreendido os objetivos do que me foi proposto e explicado pelo profissional de saúde que assina 

este documento, ter-me sido dada a oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter 

obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se 

eu recusar esta solicitação e ter-me sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não 

autorizo (riscar o que não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados, que 

sejam necessários. 

 Nome: _______________________________________________________________ Data: _________ Assinatura: 

_____________________________________________  

Orientador: Professora Doutora Eugénia Grilo Contato: ___________ 

Investigador: Joana Cláudia Teixeira Alves Contato: ___________   

Assinatura: _________________________________________________________ Data:__________  

 

Este documento é elaborado em duplicado (sendo uma das vias entregue ao interveniente) 
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Apêndice 2: Acessibilidade WC- Enquadramento Legal
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O regime jurídico de acessibilidade ao meio edificado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

agosto, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro, contudo é no Anexo do Decreto-Lei 

nº163/2006, de 8 de agosto, que poderão ser consultadas as normas técnicas para melhoria da 

acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada em vigor. O guia “Acessibilidade e mobilidade 

para todos”, editado pelo Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência, permite também uma interpretação mais facilitada das referidas normas. 

 

Bases de duche 

 

De acordo com o ponto 2.9.8 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006 (Diário da República, Nº 152/2006, 

série I de 8 de agosto), as bases de duche acessíveis devem possibilitar pelo menos uma das seguintes 

formas de uso por uma pessoa em cadeira de rodas: 

 A entrada para o interior da base de duche em cadeira de rodas; 

 A transferência da pessoa em cadeira de rodas para um assento, no interior da base de duche. 

 

Segundo o ponto 2.9.10 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006, para permitir a entrada de cadeira de rodas 

para o interior da base de duche a aérea deve satisfazer os seguintes requisitos:  

 “O ressalto entre a base de duche e o piso adjacente não deve ser superior a 0,02 m; 

 O piso da base de duche deve ser inclinado na direção do ponto de escoamento, para que a água não 

escorra para o exterior; 

  A inclinação do piso da base de duche não deve ser superior a 2%; 

  O acesso ao interior da base de duche não deve ter uma largura inferior a 0,8m” (Diário da 

República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto, p5682). 

Desta forma, a base de duche deve ter dimensões de uma das seguintes situações: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto. 

http://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108253479/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20163%2F2006
http://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108244274/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20125%2F2017%2C%20de+4+de+outubro
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O espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários acessíveis nas instalações 

sanitárias deve conter uma zona de manobra, não afetada pelo movimento de abertura da porta de acesso, 

que permita rotação de 360º (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 
 

 

 

 

 

Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 

O ponto 2.9.11 do Anexo do Decreto-Lei anteriormente referido evidencia que deve existir um assento no 
interior da base de duche, devendo seguir as seguintes orientações:  

 “O assento deve possuir uma profundidade não inferior a 0,4m e um comprimento não inferior a 
0,7m; 

 Os cantos do assento devem ser arredondados;  
 O assento deve ser rebatível, sendo recomendável que seja articulado com o movimento na 

vertical;  
 Devem existir elementos que assegurem que o assento rebatível fica fixo, isto é estável, quando 

estiver em uso;  
 A superfície do assento deve ser impermeável e antiderrapante, mas não abrasivo; 
 Quando o assento estiver em uso, a altura do piso ao seu bordo superior deve ser de 0,45 m, 

admitindo-se uma tolerância de ±0,01 m.” (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de 
agosto, p. 5682) 

 

 

 

 

Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 

Junto à base de duche devem ser instaladas barras de apoio de acordo com o definido em seguida:  

 

 

 

 

 

Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 
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De acordo com a alínea 2) do ponto 2.9.16, as barras de apoio instaladas junto dos aparelhos sanitários 

acessíveis devem ter capacidade de suportar uma carga não inferior a 1,5 kN (150kg), aplicada em 

qualquer sentido (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

As barras de apoio, segundo o ponto 4.11 devem ter um diâmetro ou largura das superfícies de preensão 

compreendido entre 0,035 m e 0,05 m e se as barras de apoio estiverem colocadas junto de uma parede, o 

espaço entre o elemento e qualquer superfície adjacente não deve ser inferior a 0,035 m (Diário da 

República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). Ainda descrito no mesmo ponto, as barras de apoio e as 

paredes adjacentes não devem possuir superfícies abrasivas, extremidades com saliências perigosas ou 

arestas vivas, as barras de apoio não devem também rodar dentro dos seus suportes, devem possuir uma 

resistência mecânica adequada às solicitações previsíveis e devem ser fixas a superfícies rígidas e estáveis 

(Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 

Chuveiro 

De acordo com o ponto 2.9.17 o controlo da torneira deve poder ser operado por uma mão fechada, 

oferecendo uma resistência mínima e não requerer uma preensão firme nem o rodar do pulso; as torneiras 

devem ser do tipo de monocomando funcionando por alavanca e não deve ser necessária uma força 

superior a 22N para os operar. O chuveiro deve ser do tipo telefone, com um tubo com comprimento não 

inferior a 1,5m e com a possibilidade de ser usado como chuveiro de cabeça fixa ou como chuveiro de 

mão livre (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

Estes controlos devem estar ao alcance considerando uma pessoa em cadeira de rodas, tal como 

demonstrado nas seguintes imagens: 
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Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 

Lavatórios 

Exposto no ponto 2.9.13, do anexo do Decreto-Lei nº163/2006 (Diário da República, Nº 152/2006, série I 

de 8 de agosto), os lavatórios acessíveis devem ter as seguintes condições:  

 Deve existir uma zona livre de aproximação frontal ao lavatório, conforme exemplo, as 

dimensões demonstradas na imagem; 

 A altura do piso ao bordo superior do lavatório deve ser de 0,8 m, com tolerância de ±0,02 m;  

 Sob o lavatório deve existir uma zona livre com uma largura não inferior a 0,7 m, uma altura não 

inferior a 0,65 m e uma profundidade medida a partir do bordo frontal não inferior a 0,5 m; 

 Sob o lavatório não devem existir elementos ou superfícies cortantes ou abrasivas. 
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Espelhos 
 

De acordo com o ponto 2.9.14 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006, os espelhos colocados sobre 

lavatórios acessíveis devem cumprir as seguintes orientações: 

 “Fixos na posição vertical, devem estar colocados com a base inferior da superfície refletora a 

uma altura do piso não superior a 0,9 m;  

 Com inclinação regulável, devem estar colocados com a base inferior da superfície refletora a 

uma altura do piso não superior a 1,1 m; 
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 O bordo superior da superfície refletora do espelho deve estar a uma altura do piso não inferior a 

1,8 m” (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto, p.5682). 
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Equipamento sanitário 
 

De acordo com o ponto 2.9.4 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006, as sanitas acessíveis devem satisfazer 

as seguintes orientações:  

A altura do piso ao bordo superior do assento da sanita deve ser de 0,45 m, admitindo-se uma tolerância 

de ±0,01 m (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto); 

Segundo o guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” a medida deverá incluir o tampo, quando este 

existe. 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 

Devem existir zonas livres, de um dos lados e na parte frontal da sanita, de acordo com o especificado no 
ponto 4.1.1, do mesmo Decreto-Lei com as dimensões seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” e de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 
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Quando existe mais de uma sanita, as zonas livres de acesso devem estar posicionadas de lados diferentes, 
permitindo o acesso lateral tanto pela direita como pela esquerda; 

 Quando o uso da instalação sanitária é frequente por pessoas com mobilidade condicionada, 

devem existir zonas livres, que satisfaçam as dimensões especificadas no ponto 4.1.1, do mesmo 

Decreto-Lei, como anteriormente descrito, de ambos os lados e na parte frontal, tal como na 

imagem. 

Segundo o do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” sempre que exista apenas uma 

única instalação sanitária, idealmente seria com estas condições permitindo sempre o acesso 

bilateral à sanita. 
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Junto à sanita devem existir barras de apoio que satisfaçam uma das seguintes situações, explicitas nas 

imagens seguintes. De acordo com do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” as barras de apoio 

devem ultrapassar o bordo frontal da sanita em cerca de 0,20 - 0,45m. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 
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O local onde a sanita acessível está instalada proporciona um acesso unilateral e frontal, o espaço interior 

deve ter dimensões não inferiores a 1,6 m de largura (parede em que está instalada a sanita) por 1,7 m de 

comprimento e o espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários deve ser possível 

realizar uma zona de manobra para rotação de 180° (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de 

agosto). Quando a sanita acessível estiver instalada num local onde permite o acesso bilateral e frontal e o 

espaço interior deve ter dimensões não inferiores a 2,2 m de largura por 2,2 m de comprimento e no 

espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários deve ser possível realizar uma zona 

de manobra para rotação de 360° (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

 

  

Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 

 

Portas 
 

De acordo com a Secção 4.9 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006, os vãos das portas devem possuir uma 

largura útil não inferior a 0,77 m, medida esta entre a face da folha da porta quando aberta e o batente do 

lado oposto. Deve ser considerada a porta na posição aberta a 90°. Os vãos devem ter também uma altura 

útil de passagem não inferior a 2 m. 

 

 

  

 

Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 

As portas devem possuir zonas de manobra desobstruídas com dimensões que satisfaçam o definido em 

seguida: 
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Imagem retirada de Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto 
 
Se nas portas existirem ressaltos de piso, calhas elevadas, soleiras, não devem ter uma altura, medida 

relativamente ao piso adjacente, superior a 0,02 m (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de 

agosto). 

Os puxadores, trincos ou outros dispositivos de operação das portas devem ter uma resistência mínima e 

proporcionar uma forma fácil de agarrar com uma mão e que não exija uma preensão firme ou rodar o 

pulso. Os puxadores em forma de maçaneta não são aconselhados. Estes dispositivos devem estar a uma 

altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,1 m e estar a uma distância do bordo exterior da porta não 

inferior a 0,05 m (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem retirada do guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 

Se as portas forem de correr, o sistema de operação deve ser utilizável de ambos os lados, mesmo quando 

estão totalmente abertas (Diário da República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 
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A força necessária para operar as portas, puxando ou empurrando, não deve ser superior a 22 N (Diário da 

República, Nº 152/2006, série I de 8 de agosto). 

As portas e as paredes com superfícies envidraçadas devem ter marcas de segurança que as tornem 

visíveis, situadas a uma altura do piso compreendida entre 1,2 m e 1,5 m (Diário da República, Nº 

152/2006, série I de 8 de agosto). 

 

Equipamento de alarme 
 

O equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis deve seguir as seguintes orientações, de 

acordo com o ponto 2.9.15 do anexo do Decreto-Lei nº163/2006: 

 Deve estar ligado a um sistema de alarme para o exterior;  

 Deve disparar um alarme luminoso e de som;  

 Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização com luz e auto-

iluminados de forma a serem visíveis no escuro;  

 Os terminais do sistema de aviso podem ser botões de carregar, com identificação táctil (braille 

ou alto-relevo), botões de puxar ou cabos de puxar, sendo esta última opção considerada a melhor 

prática, de acordo com o Guia de “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”; 

 Os terminais do sistema de aviso devem ser colocados a uma altura do piso compreendida entre 

0,4 m e 0,6 m, para que possam ser alcançados por uma pessoa na posição deitada no chão após 

uma queda ou por uma pessoa sentada numa cadeira de rodas. 
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Apêndice 3: Painel Didático 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma alteração neurológica súbita, motivada por isquemia ou 

hemorragia cerebral. É uma das principais causas de morte em Portugal e a principal causa de 

morbilidade, dentro das doenças cardiovasculares (SNS, 2019).  

Contudo, o Sistema Nervoso Central tem uma grande adaptabilidade, verificando-se uma capacidade 

neuroplástica na tentativa de regeneração, assim na presença de lesões o sistema nervoso central utiliza 

esta capacidade para recuperar funções perdidas ou substituir áreas cerebrais lesadas por áreas vizinhas 

intactas (Menoita et al., 2012). 

A pessoa com AVC pode apresentar diversas manifestações clínicas, entre elas, as alterações na 

mobilidade, caracterizadas pelas modificações da força, do tónus muscular, do controlo postural e da 

sensibilidade. Estas alterações interferem na qualidade de vida da pessoa pela impossibilidade de voltar 

ao seu local laboral, com as consequências adjacentes e pela alteração do seu autoconceito (Menoita et al., 

2012). 

A forma como usamos as nossas mãos e coordenamos os nossos dedos define a nossa capacidade de 

motricidade fina. Esta capacidade pode ser afetada devido à ocorrência de um AVC, afetando funções 

como alcançar ou agarrar (American Heart Association, 2018). 

A pessoa verifica diminuição do controlo motor, com sensação diminuída, fraqueza nos segmentos 

musculoarticulares do ombro, pulso e mão, criando impacto na sua vida, pois sentem- se incapazes de 

realizar algumas atividades de vida diárias (American Heart Association, 2018). 

O autocuidado vestir-se, por exemplo, pode tornar-se num desafio, pois o ato de vestir uma camisa, exige 

não só pegar na camisa, enfiar os braços nas mangas, mas também no final ser capaz de a fechar com 

fechos ou botões (American Heart Association, 2018).  

A situação de dependência requer uma readaptação que passa pela aquisição de novos conhecimentos e 

capacidades, neste sentido, o enfermeiro tem um papel fulcral no ensino destes conhecimentos 

necessários para promover esta readaptação funcional (Menoita et al., 2012) 

É importante dependendo da fase de reabilitação em que a pessoa se encontra de incentivar e praticar 

intervenções e atividades que exigem o desenvolvimento da motricidade fina e que se relacionem com 

atividades de vida diária, de forma a aumentar o seu interesse. Para além de abotoar uma camisa ou 

amarrar cordões num sapato, ser capaz de cortar alimentos são algumas das atividades que devem ser 

incentivadas (American Heart Association, 2018). 

É importante promover a adaptação ao meio, através de exercícios enquadrados na realidade da pessoa, 

tendo em consideração as dificuldades encontradas na vida diária, recomenda-se ainda a utilização de 

objetos com os quais a pessoa contactava antes de ter o evento patológico, de forma a criar um maior 

vínculo terapêutico (Menoita et al., 2012) 
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Desta forma, foi realizado um painel didático, com materiais que a pessoa é capaz de reconhecer do seu 

uso habitual e que permitem o treino de atividades do dia-a-dia: 

 Um interruptor, 

 Uma tomada com ficha,  

 Um trico de porta,  

 Um cinto,  

 Um fecho de prender, 

 Um cadeado com chave, 

 Um cadeado de rosca; 

 Um cadeado de prender; 

 Fila de argolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Painel didático 
 

Instruções para o uso do Painel didático 

 

Definição: Consiste no desenvolvimento da motricidade fina da pessoa, aproveitando o potencial 

existente. 

Objetivos: estimular a motricidade fina, estimular o autocuidado. 

Informações gerais 

Quem executa: A pessoa, com supervisão do enfermeiro. 

Frequência: De acordo com a necessidade da pessoa. 

Orientações quanto à execução: Iniciar o treino, quando a pessoa tiver força 4/5, segundo escala de 

Lower, nos segmentos musculoarticulares dos membros superiores; treinar progressivamente, de acordo 

com tolerância da pessoa; promover a motivação da pessoa, o treino deverá ser gratificante, providenciar 

um local calmo, para que não existam distrações. 

Recursos: painel didático, álcool 70%, pano. 

Procedimento: 
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 Providenciar os recursos para junto da pessoa, 

 Descontaminar o painel didático, com álcool 70%, 

 Instruir a pessoa sobre os procedimentos, 

 Exemplificar cada item a realizar: 

o Cinto: o cinto encontra-se fechado, abrir, retirar a presilha que o prende, colocá-la 

novamente e prender o cinto. 

o Fecho de prender: o fecho encontra-se fechado inicialmente, fazer pressão para abrir e de 

seguida fechá-lo novamente. 

o Cadeado com chave: o cadeado encontra-se fechado, pegar na chave, colocar dentro da 

fechadura, rodar a chave e abrir o cadeado. Por fim, fazer pressão para fechar o cadeado. 

o Cadeado de rosca: Rodar o encaixe até ser possível abrir o cadeado, rodar novamente até 

fechar. 

o Cadeado de pressão: realizar pressão até ser possível retirar o cadeado e posteriormente 

colocá-lo no local inicial. 

o Trinco de porta: Fazer o movimento de retirar o trinco e posteriormente colocá-lo 

novamente. 

o Ficha e tomada: Retirar a ficha da tomada e voltar a colocá-la no local inicial. 

o Interruptor: Realizar o movimento de apreensão do botão e movê-lo para cima e para 

baixo. 

o Fila de argolas: Preencher com o fio os espaços abertos. 

 Supervisionar a pessoa na realização dos exercícios, 

 Assegurar a descontaminação dos materiais com álcool 70% e a sua arrumação. 

 

Referências bibliográficas 

 

American Heart Association. (2018). Improving Fine Motor Skills. Disponível em: 

https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke/physical-effects-of-stroke/physical-

impact/improving-fine-motor-skills 

 

Menoita, E.C., Sousa, L. M., Alvo, I. B. P., & Vieira, C. M. (2012). Reabilitar a Pessoa Idosa com AVC: 

Contributos para um envelhecer resiliente. Loures: Lusociência. 

 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). (2019). Dia Mundial do AVC. Disponível em: 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/10/28/dia-mundial-do-avc-3/ 

  

https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke/physical-effects-of-stroke/physical-impact/improving-fine-motor-skills
https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke/physical-effects-of-stroke/physical-impact/improving-fine-motor-skills
https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/10/28/dia-mundial-do-avc-3/


 
  

 
dez-21 | Página XVIII 

 

Benefícios dos cuidados de enfermagem de reabilitação na reeducação funcional respiratória das pessoas 
idosas internadas em contexto de agudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 4: Resumo de revisão da literatura 
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Benefício da reabilitação respiratória, em idosos, em contexto de cuidados agudos 

Benefit of respiratory rehabilitation in the elderly in the contexto of acute care 

Beneficio de la rehabilitación respiratória en ancianos en el contexto de atención aguda 

 

RESUMO  

Introdução: As alterações multiorgânicas presentes no processo de envelhecimento associadas a 

uma situação de doença podem intensificar o declínio funcional e provocar uma maior 

fragilidade cardiopulmonar. 

Objetivo: identificar as intervenções suscetíveis de melhorarem o desempenho respiratório e a 

capacidade funcional nas pessoas idosas. 

Metodologia: revisão sistemática da literatura segundo o protocolo Joanna Briggs Institute 

através de pesquisa nas bases de dados de artigos científicos pela plataforma Ebscohost, sendo 

incluídos artigos publicados de 2015 a 2021, através da utilização dos medical subject heading. 

Resultados: após a pesquisa realizada foram encontrados 144 artigos, dos quais sete deram 

resposta aos critérios de inclusão definidos. Os sete artigos dividem-se em quatro estudos 

clínicos randomizados, dois estudos prospetivos quase experimentais e um de corte transversal. 

Conclusão: de acordo com os autores dos estudos incluídos na revisão da literatura, as 

intervenções de reabilitação respiratória permitiram a redução da fadiga, o aumento da tolerância 

ao esforço, a melhoria dos volumes e as capacidades pulmonares, com resultados favoráveis no 

desempenho funcional. 

Descritores: terapia respiratória, exercícios respiratórios, idoso 

 

ABSTRACT 

Introduction: The multiorgan changes present in the aging process associated with a disease 

situation can intensify the functional decline and cause greater cardiopulmonary frailty. 

Objectives: Identify interventions likely to improve respiratory performance and functional 

capacity in elderly people. 
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Methodology: Systematic literature review according to the Joanna Briggs Institute protocol 

through research in scientific articles databases by the EBSCOhost platform, including articles 

published from 2015 to 2021, using the Medical Subject Heading. 

Results: After the search, 144 articles were found, of which seven responded to the defined 

inclusion criteria. The seven articles are divided into four randomized clinical trials, two 

prospective quasi-experimental studies and one cross-sectional. 

Conclusion: According to the authors of the studies included in the literature review, respiratory 

rehabilitation interventions allowed for a reduction in fatigue, an increase in exertion tolerance, 

an improvement in lung volumes and capacities, with favorable results in terms of functional 

performance. 

Descriptors: Respiratory therapy, Breathing exercises, Aged 

 

RESUMEN  

Introducción: Los cambios multiorgánicos presentes en el proceso de envejecimiento asociados 

a una situación patológica pueden intensificar el deterioro funcional y provocar una mayor 

fragilidad cardiopulmonar. 

Objetivos: Identificar intervenciones que puedan mejorar el rendimiento respiratorio y la 

capacidad funcional en personas mayores. 

Metodología: Revisión sistemática de la literatura según el protocolo del Instituto Joanna Briggs 

a través de la investigación en bases de datos de artículos científicos por la plataforma 

EBSCOhost, incluyendo artículos publicados desde 2015 hasta 2021, utilizando el Medical 

Subject Heading. 

Resultados: Tras la búsqueda se encontraron 144 artículos, de los cuales siete respondieron a los 

criterios de inclusión definidos. Los siete artículos se dividen en cuatro ensayos clínicos 

aleatorizados, dos estudios cuasiexperimentales prospectivos y uno transversal. 

Conclusión: Según los autores de los estudios incluidos en la revisión de la literatura, las 

intervenciones de rehabilitación respiratoria permitieron reducir la fatiga, aumentar la tolerancia 

al esfuerzo, mejorar los volúmenes y capacidades pulmonares, con resultados favorables en 

términos de rendimiento funcional. 

Descriptores: Terapia respiratória, Ejercicios respiratórios, Anciano 
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Anexo 1: Parecer da Comissão de Ética para a Saúde 
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