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RESUMO  

Enquadramento: Assistimos a um aumento da longevidade, muitas vezes díspar da manutenção da auto-

nomia, independência e qualidade de vida. De entre as mais variadas descontinuidades que a pessoa idosa 

sofre ao longo do seu processo saúde-doença a fratura do fémur e a artroplastia total do joelho surgem 

como acontecimentos onde a Enfermagem de Reabilitação se apresenta como facilitadora do processo 

de transição, capacitando e empoderando a pessoa e família na reeducação para o autocuidado, nomea-

damente o autocuidado transferir-se; com vista ao aumento da capacidade funcional, redução da depen-

dência e consequente melhoria na qualidade de vida; 

Objetivo: descrever o processo de aquisição de competências Comuns do Enfermeiro Especialista, com-

petências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Competências de Mes-

tre; apresentando os resultados obtidos na implementação num projeto de intervenção evidenciando os 

ganhos em saúde obtidos; 

Metodologia: Para a aquisição de competências recorreu-se à metodologia reflexiva. No projeto utilizou 

se a metodologia de estudos de casos múltiplos com o intuito de reflexão e análise dos dados obtidos na 

aplicação de um projeto de intervenção de Enfermagem de Reabilitação; a amostra foi selecionada por 

conveniência respondendo a critérios previamente estabelecidos. A teoria do défice do autocuidado de 

Orem e de a teoria das transições de Meleis foram norteadoras na elaboração e aplicação do projeto bem 

como durante todo o processo reflexivo; 

Resultados: Com as atividades realizadas foi possível desenvolver competências de enfermeiro especia-

lista e mestre. Verificou-se melhoria na funcionalidade, equilíbrio, força e capacidade de marcha; bem 

como aquisição de conhecimentos e competências no domínio do autocuidado transferir-se, exercícios 

músculo-articulares e prevenção de queda; demonstrando ganhos em saúde traduzindo o contributo sin-

gular da atuação da Enfermagem de Reabilitação. 

Conclusão: Verificou-se aquisição de competências Comuns do Enfermeiro Especialista, competências Es-

pecificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Competências de Mestre através 

dos resultados obtidos e reflexão acerca dos mesmos traduzindo-se no contributo da intervenção do En-

fermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação no processo de transição para a reeducação do 

autocuidado transferir-se. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação, capacitação, défice de mobilidade, autocuidado transferir-

se 
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ABSTRACT 

Background: We are witnessing na incresse in longevity, often without maintaining autonomy, 

Independence and quality of life. Among the most varied discontinuities that elderly people suffer 

throughout their health-disease process, femur fracture and total knee arthroplasty appear as events 

where Rehabilitation Nursing presents itself as a facilitator of the transition process, enabling and 

empowering the person and family in the re-education for self-car, namely self-transferring; with a view 

to increasing functional capacity, reducing dependence and consequently improving quality of life;  

Objective: To describe the process of acquiring Common Skills for Specialist Nurses, Specific Skills for 

Specialist Nurses in Rehabilitation Nursing and Master Skills in Nursing; presenting the results obtained in 

the implementation of a intervention project evidencing the health gains obtained;  

Methodology: For the acquisition of skills, the reflective methodology was used. In the project, the 

methodology of multiple case studies was used in order to reflect and analyze the data obtained in the 

application of a Rehabilitation Nursing intervention project; the sample was selected for convenience, 

responding to previously established criteria. Orem´s theory of self-care deficit and Meleis´theory of 

transitions, guided the elaboration and application of the project as well during the entire reflective 

process;  

Results: With the activities carried out, it was possible to develop the skills of specialist and master´s in 

nursing. There was an improvement in functionality, balance, strength and walking ability; as well as 

acquisition of knowledge and skills in the domain of self-car transfering, muscular-articular exercises and 

fall prevention; demonstrating health gains translating the unique contribution of the Rehabilitation 

Nursing performance;  

Conclusion: It was verified the acquisition of common skills of the Specialist Nurse, Specific skills of the 

Specialist Nurse in Rehabilitation Nursing and Master´s Skills in nursing through the results obtained and 

reflection on them, translating into the contribution of the intervention of the Specialist Nurse in Nursing 

in Rehabilitation in the transition process for re-educating self-care to transfer.  

 

Keywords: Rehabilitation Nursing, training, mobility deficit, self-care transfer.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Relatório Final, inserida no 2ºano/2º 

semestre do Plano de Estudos do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem na área de especialização em 

Enfermagem de Reabilitação. O presente curso decorre em associação com as escolas: Universidade de 

Évora, Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus; Instituto Politécnico de Portalegre, Escola 

Superior de Saúde; Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Saúde; Instituto Politécnico de 

Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e a Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Beja, a decorrer na última mencionada no ano letivo 2020/2021. 

 

O presente documento tem como finalidade a exposição detalhada do processo de desenvolvimento 

e implementação de um projeto de intervenção profissional de Enfermagem de Reabilitação (ER) num 

contexto concreto emergindo com uma problemática especifica; culminando num objetivo final da 

descrição do processo de aquisição de competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Reabilitação (EEER) e competências de Mestre, com vista à obtenção de grau de Mestre.   

A elaboração de um relatório de estágio apresenta-se como uma ferramenta de consolidação e 

reflexão das experiências vivenciadas e atividades desenvolvidas num percurso continuo de aquisição de 

competências; apresentando-se este momento reflexivo como um momento de construção de novas 

indagações e produção de novos conhecimentos (Souza, 2020).  

A prática reflexiva no contexto de aprendizagem em Enfermagem assume maior importância no 

contacto com o ambiente prático. É através da reflexão pré e pós ação que conseguimos tomar 

consciência da nossa prática, melhorar o nosso autoconhecimento e autoconsciência, contribuído para a 

prestação de melhores e mais conscientes cuidados (Peixoto & Peixoto, 2016). Assim, a reflexão sobre a 

prática clínica permite organizar e sistematizar o pensamento, potenciando a construção do pensamento 

em Enfermagem de uma forma consciente, em busca da melhoria contínua dos cuidados (Pereira-

Mendes, 2016). 

 

No âmbito da Enfermagem quando falamos em competência, referimo-nos à capacidade do 

Enfermeiro de integrar conhecimentos, capacidades e atributos pessoais, de forma diária e numa vertente 

duradoura por forma a atingir os padrões de qualidade relativos ao desempenho do enfermeiro (Barata, 

2017).  
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O título de Enfermeiro Especialista acarreta consigo competências e responsabilidades acrescidas na 

prática da Enfermagem. Falamos em Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Competências 

EEER.  

Entende-se como competências comuns, as competências transversais a qualquer área de 

especialidade e que são objetiváveis pela capacidade de executar, gerir e supervisionar cuidados no 

âmbito do exercício da Enfermagem especializada, e ainda no que diz respeito ao contributo para a 

formação, investigação e assessoria (Regulamento n.º 140/2019). 

Por outro lado, cada área de especialidade apresenta competências específicas sendo que estas 

surgem no âmbito da intervenção de cada especialidade, procurando dar resposta e ser adequadas às 

necessidades e problemas de saúde das pessoas, decorrentes do seu ciclo vital (Regulamento n.º 

140/2019).  

No caso da ER, pode ler-se no Regulamento competências específicas do EEER que as competências 

específicas dizem respeito à área de intervenção da ER, nomeadamente, no âmbito do cuidar de pessoas 

com necessidades especiais, ao longo do seu ciclo vital, nos mais variados contextos de cuidados; atuar 

na capacitação da pessoa com limitação da atividade ou com restrição na participação do exercício da 

cidadania, trabalhando na sua reinserção, com o foco de maximizar a sua funcionalidade, desenvolvendo 

as suas capacidades (Regulamento n.º 392/2019). 

 

Ao longo de todo o percurso académico, todas as atividades desenvolvidas concorreram para a 

aquisição de competências especificas do EEER, em particular as atividades desenvolvidas ao longo dos 

ensinos clínicos tiveram um papel fulcral para a aquisição e desenvolvimento das mesmas.  

A componente prática do presente mestrado dividiu-se em três momentos: Estágio em Enfermagem 

de Reabilitação e o Estágio Final, sendo este último dividido em dois momentos. Estágio em Enfermagem 

de Reabilitação, 1.º ano/2.ºSemestre que decorreu de 17/11/2020 a 30/12/2020 no serviço de 

Especialidades Cirúrgicas de um Hospital do distrito de Setúbal, sendo que o principal enfoque foram os 

cuidados de ER Respiratória; Estágio Final, 2.º ano/2.º Semestre, dividido em dois momentos: primeiro 

que decorreu de 18/02/2021 a 27/04/2021 num serviço de Ortopedia de um hospital do distrito de 

Setúbal e o segundo momento que se estendeu de 03-05-2021 a 11-06-2021 decorreu numa Unidade 

Cérebro Vascular (UCV) de um Hospital do distrito de Lisboa. 

A orientação dos estágios acima referidos contou com a participação de um Enfermeiro orientador 

em cada um dos estágios, bem como com a orientação pelo Prof. Doutor Luís Sousa que realiza igualmente 

a orientação do presente documento.  
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017, a percentagem de população idosa em 

Portugal foi de 18,5%, subindo para 20% em 2018. Portugal, em 2018, encontrava-se como o quarto país, 

no conjunto dos 28 países da União Europeia, com maior percentagem de idosos. Já em 2019 em termos 

percentuais, 13,6% da totalidade da população residente em Portugal eram jovens, 22,1% eram idosos e 

a percentagem de população ativa correspondia a 64,3% (INE, 2020).  

A mesma fonte refere que em Portugal a esperança média de vida à nascença no triénio 2017-2019 

foi de 80,93 anos. Sendo que o índice de envelhecimento em 2019 foi de 163,2 idosos por cada 100 jovens 

e prevê-se que este índice venha a duplicar até 2080 (INE, 2020). 

 

Ao longo na nossa vida, somos colocados perante situações que obrigam a adaptação e readaptação 

mediante dado acontecimento, informação ou mudança. Na pessoa idosa comumente assistimos a 

acontecimentos que obrigam a alterações significativas na vida da pessoa idosa e da sua família.   

Dentro dos mais variados problemas de saúde que o envelhecimento acarreta, a fratura do membro 

inferior é um episódio que tem associado uma elevada taxa de mortalidade e morbilidade. Em Portugal 

verificou-se um aumento do número de fratura do fémur entre 2005 e 2013 em pessoas com idade igual 

ou superior a 65 anos. Entre 2005 e 2013 foram admitidos em Portugal continental 101 436 pessoas com 

fratura proximal do fémur com idade igual ou superior a 65 anos, representando uma média de 11 271 

casos por ano. O tempo médio de dias de internamento foi de 14,5 dias em 2013. Estas fraturas ocorrem 

mais comumente no género feminino e em indivíduos progressivamente mais idosos (Silva et al., 2018).  

No primeiro ano após fratura da extremidade proximal do fémur (FEPF) na população idosa, a 

mortalidade pode atingir os 26% (Silva et al., 2018). Além de elevada taxa de mortalidade, verifica-se uma 

taxa de 50 a 60% de perda motora e funcional (Laires, Perelman, Consciência, Monteiro e Branco, 2015). 

 

Por outro lado, a osteoartrose, que é uma doença crónica degenerativa que se caracteriza pelo 

desgaste dos componentes articulares, manifestando-se por dor, rigidez articular, crepitação óssea e 

atrofia muscular, apresenta-se como um uma das principais afeções músculo esqueléticas que se verifica 

na população idosa (Sousa & Carvalho, 2017b). Apresentando-se como a Doença Reumática e Músculo-

esquelética mais prevalente, afetando cerca de 80% da população idosa a nível mundial (Marques & 

Ferreira, 2021). 

A artroplastia total do joelho (ATJ) surge como o tratamento de eleição para as gonartroses 

incapacitantes com limitação funcional, garantindo melhores resultados na melhoria da dor, capacidade 

funcional e consequentemente qualidade de vida (Cruz et al., 2021). 
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No presente relatório serão abordadas estas duas afeções na pessoa idosa, fratura do membro 

inferior e ATJ na ótica dos cuidados de ER; faremos uma comparação da evolução da funcionalidade dos 

dois grupos, a fim de compreender o papel no EEER como agente facilitador na transição destas duas 

situações distintas, tendo como pano de fundo as abordagens da teoria de médio alcance sobre as 

transições de Meleis e teoria do défice de autocuidado de Orem. 

Na realização do presente relatório será realizada uma análise detalhada dos resultados obtidos nos 

planos de cuidados de ER desenvolvidos e implementados ao longo do estágio final, no primeiro momento 

que decorreu no contexto de ortopedia, com o grande objetivo de explanar os resultados obtidos e 

traduzi-los em aos ganhos sensíveis aos cuidados de ER. A aplicação dos programas de ER foi antecedida 

pela realização de um projeto de estágio. Assim, na realização deste documento serão expostos em 

detalhe os resultados obtidos no decorrer da aplicação do projeto de estágio.  

Para a realização do projeto de estágio, decidimos debruçarmos-nos sobre o foco autocuidado 

transferir-se com vista à capacitação da pessoa para este autocuidado. Fizemos esta escolha com base no 

conhecimento de que devido aos curtos períodos de internamento a que assistimos, estes são 

acompanhados com altas taxas de dependência no momento da alta (Menoita, Sousa, Alvo & Vieira, 

2014). 

Assim, acreditamos que a capacitação da pessoa ou cuidador informal para este autocuidado se torna 

facilitador para a persecução do processo de reabilitação no domicílio em segurança.    

 

Decidimos alicerçar-nos na teoria de médio alcance sobre as transições de Meleis e na teoria do défice 

do autocuidado de Orem para a execução do referido projeto.  

A teoria das transições de Meleis refere-nos que existem diversas situações ao longo do ciclo vital que 

nos colocam numa posição de transição. Segundo Meleis, os enfermeiros cuidam de pessoas que passam 

por diversas situações de transição. A transição da saúde-doença, transição da reabilitação, bem como a 

transição de admissão e alta hospitalar estão aqui incluídas (Meleis, 2010). 

Por outro lado, a teoria do défice do autocuidado debruça-se no papel preponderante que o 

Enfermeiro detém na capacitação da pessoa para o autocuidado, atendendo às suas necessidades; assim 

o Enfermeiro identifica o déficit de autocuidado potencial ou existente, e percebe junto da pessoa qual o 

tipo de papel que deve desempenhar: fazer por ela, fazer com ela ou ensinar a fazer (Orem, 2005).  

 

Além de explanar os de resultados obtidos, este relatório tem como objetivos realizar uma reflexão 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo de todo o percurso académico para a aquisição de 

competências de EEER e competências de mestre.  



 
 

 
dez-21 | Página 16 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

O presente Relatório encontra-se dividido em seis capítulos: iniciamos com o enquadramento teórico, 

onde faremos uma breve alusão ao referencial teórico adotado, seguido da temática da capacitação e 

abordagem relativa à fratura do fémur e a osteoartrose do joelho; no segundo capitulo faremos uma 

apreciação do contexto em que decorreu o estágio final; segue-se o terceiro capitulo onde será esplanada 

a implementação do projeto de intervenção; seguindo do quarto capitulo onde surgem os resultados do 

projeto de intervenção; posteriormente surge a análise reflexiva sobre as competências adquiridas e 

desenvolvida ao longo do percurso académico; surgindo por fim a conclusão onde faremos uma reflexão 

global de todo este percurso académico e aquisição de conhecimentos e competências. 

 

Este documento foi redigido segundo o Acordo Ortográfico em vigor e segue a as normas da ‘American 

Psycological Association’ (APA), 6ª edição, conforme o preconizado no Instituto Politécnico de Beja.    

Gostaríamos ainda de salientar que toda a componente prática do presente mestrado/especialidade 

decorreu em plena situação pandémica mundial, nunca vivida por nenhum de nós. A atual situação levou 

a constantes reformulações e ajustes ao longo de todos os momentos na prática, pois a nossa nova 

realidade obriga-nos diariamente a repensar as nossas vidas, rotinas e futuro. No horizonte vislumbramos 

uma incerteza temporal de quando voltaremos à nossa normalidade, sendo que acreditamos que esta 

será a nossa nova normalidade. Temos presente que a atual situação nos deixará marcas permanentes, 

principalmente a nível dos cuidados de saúde desenvolvidos num futuro próximo, assim como deixará 

marcas nos profissionais de saúde que seremos depois de passar por este teste a que estamos a ser 

sujeitos. Esta é, inevitavelmente, uma situação que nos deixa num campo de incerteza e insegurança pelo 

qual nunca antes atravessámos. Sabemos, que nos influenciou negativamente no despender enérgico e 

psicológico a que obrigou, apresentando repercussões altamente negativas no nosso rendimento 

académico. Tentámos, no entanto, dar o melhor de nós para concluir com sucesso as metas a que nos 

propusemos 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

1.1.  REFERÊNCIAL TEÓRICO  

A teoria encontra-se na base da ação da Enfermagem e esta não existe sem teoria, sendo que a teoria 

representa a linguagem especifica da profissão, procurando objetivar e consolidar a Enfermagem como 

ciência. As teorias pretendem assim explicar, descrever ou predizer fenómenos (José & Sousa, 2021). A 

Enfermagem ao longo do tempo tem-se consolidado como ciência, procurando desenvolver um corpo de 

conhecimentos próprio que suporta sua a prática em todas as suas vertentes. Para tal tem existido uma 

busca na definição de conceitos e fenómenos sensíveis aos cuidados de Enfermagem, dando origem a 

suposições teóricas que representam uma evolução no “ser, saber e fazer da Enfermagem” (José & Sousa, 

2021 p. 6). Assim, as teorias surgem com o intuído de compreender a natureza, os objetivos e a função 

da prática de cuidados de Enfermagem (Petronilho & Machado, 2017). 

As conceções de Pessoa, Ambiente, Saúde e Cuidados de Enfermagem atravessam e são a base de onde 

partem todos os referenciais teóricos em Enfermagem, aparecendo o conceito do cuidar ou cuidados 

como central em todas as teorias de Enfermagem (José & Sousa, 2021). 

Uma perspetiva teórica isolada não consegue enquadrar toda a situação que a pessoa que recebe a 

atenção do enfermeiro atravessa, assim como numa investigação apenas uma teoria não tem a 

capacidade de ilustrar toda a situação (José & Sousa, 2021).    

Os modelos do autocuidado e das transições são estruturantes e encarados como modelos de 

excelência para orientação da prática de cuidados de ER (Regulamento nº 350/2015). Assim, decidimos 

alicerçar-nos na teoria de médio alcance sobre as transições de Meleis e na teoria do défice de 

autocuidado de Orem para a execução do presente projeto. 

 

1.1.1 Teoria das transições de Meleis  

 

A transição é um processo que é desencadeado por um evento critico ou uma mudança no indivíduo 

ou no seu ambiente, podendo ser definida como a “passagem de um estado razoavelmente estável para 

outro estado razoavelmente estável, sendo um processo desencadeado por uma mudança”.1  

O conceito de transição é múltiplo, sendo que têm que ser considerados os elementos de processo, 

intervalo de tempo e perceção. O processo sugere a existência de fases e uma sequência nessas mesmas 

fases, o intervalo de tempo pressupõe a existência de um acontecimento continuo, mas limitado no 

 
1 “a passage from one fairly stable state to another fairly stable state, and it is a process triggered by a change” 
(Melleis, 2010, p.11) 
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tempo e a perceção diz respeito ao significado que a pessoa atribui à transição experienciada (Chick e 

Meleis, 1986). 

 

Os enfermeiros lidam com pessoas em diversas situações de transição e são os profissionais melhor 

posicionados para ajudar a pessoa nestas transições, avaliando as necessidades psicossociais durante o 

período de transição e direcionando a sua intervenção de acordo com as necessidades individuais de cada 

pessoa (Meleis, 2010). 

Uma transição a que comumente assistimos é a transição de papeis ou transição de funções. Nesta 

ocorre uma mudança das expectativas nas relações interpessoais, sendo que a definição que a pessoa 

detém de si mesma e do contexto social sofre muitas vezes alterações. Para esta transição é fulcral que a 

pessoa consiga incorporar conhecimentos e capacidades que a capacitem para o papel a desempenhar. 

Grande parte destas transições ocorrem no ciclo de saúde doença, sendo que os enfermeiros devido à 

sua posição privilegiada devem ajustar a sua intervenção de forma estratégica para se tornarem agentes 

facilitadores destas transições (Meleis, 2010). 

O conceito do cuidar surge como central nesta teoria, envolvendo os conceitos de pessoa, saúde, 

ambiente e cuidados de enfermagem; enquadra-se no paradigma da transformação, num contexto em 

que a pessoa é reconhecida como parceira e agente na tomada de decisões relativas à sua saúde (José & 

Sousa, 2021).  

A ER tem como objetivo primordial a maximização do potencial funcional com o intuito de colocar a 

pessoa na sua melhor capacidade funcional, promovendo a sua independência, satisfação e autoestima 

(Regulamento n.º 392/2019). Assim, tendo como foco o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa, o 

EEER busca a recuperação da funcionalidade, maximizando as capacidades da pessoa e promovendo o 

autocuidado (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2014). 

A reabilitação é um processo continuo, com uma abordagem sistemática que compreende um 

conjunto de etapas onde é fundamental o envolvimento de todos os interlocutores: profissional de saúde, 

utentes, família e cuidadores. Sendo que o processo de reabilitação deverá ter início tão precocemente 

quando possível, após a ocorrência da alteração que impôs a incapacidade (Santos, 2016).  

 
Devido à atual política de saúde, está preconizado uma demora mínima possível a nível de dias de 

internamento, não permitindo uma total reabilitação da pessoa e na grande maioria das vezes a pessoa 

tem alta com um maior grau de dependência que aquando da sua admissão. Assim, a continuidade do 

processo de reabilitação está bastante dependente da motivação da pessoa e do cuidador. Para a 

continuidade dos cuidados de ER é fundamental que ocorra um continuum de cuidados entre o meio 

hospitalar e a família (Menoita et al., 2014). 
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Um planeamento inadequado da alta hospitalar contribui para um desajustado seguimento após a 

alta correspondendo a uma má gestão dos recursos disponíveis originando muitas vezes reinternamentos. 

Na grande maioria das situações a decisão da alta hospitalar passa pelo médico e não pela equipa 

interdisciplinar, gerando ansiedade nos restantes profissionais de saúde, na família e principalmente na 

pessoa que desempenhará o papel de cuidador. A alta hospitalar da pessoa com dependência deveria ser 

pensada em equipa interdisciplinar (Menoita et al., 2014). 

Meleis reforça a ideia defendendo que devido ao aumento de custos da hospitalização a pessoa, 

muitas vezes, dá continuidade à sua recuperação e transição de reabilitação em casa. Para a conclusão da 

transição para a recuperação é fundamental que a pessoa e família recebam cuidados direcionados 

(Meleis, 2010). 

O Enfermeiro tem um papel preponderante na continuidade do cuidado entre o hospital e a 

comunidade, sendo que a escolha de intervenções que capacitem a pessoa e família/cuidadores para o 

autocuidado é fundamental para a promoção da adaptação da pessoa à nova condição de saúde (Ferreira, 

et al., 2019). 

A situação de dependência obriga a que a pessoa e/ou o cuidador passem por uma adaptação que 

exige a aquisição de conhecimentos e competências, bem como capacidade para lidar com os problemas 

que afetam o bem-estar e autocuidado. O Enfermeiro aparece como figura principal neste processo de 

aquisição de conhecimentos e competências para a promoção da readaptação funcional da pessoa 

(Menoita et al., 2014). 

 

1.1.2. Teoria do défice de auto-cuidado   

 

A teoria do défice de autocuidado de Orem, representa-se num modelo conceptual com quatro teorias 

interrelacionadas: teoria dos sistemas de Enfermagem, teoria do défice do autocuidado, a teoria do 

autocuidado e a teoria do cuidado dependente. Segundo Orem, ocorrem défices do autocuidado quando 

a capacidade da pessoa é ultrapassada pela exigência para o autocuidado e a Enfermagem surge na 

procura de sistemas para lidar com esse défice para o autocuidado (José & Sousa, 2021; Petronilho & 

Machado, 2017). 

Esta teoria, apresenta igualmente, como conceito central o cuidado, encontrando-se os conceitos 

pessoa, saúde, ambiente e cuidados de enfermagem como os quatro conceitos centrais, sendo 

enquadrada no paradigma da integração. Neste paradigma, a orientação dos cuidados muda o foco para 

os cuidados centrados na pessoa, culminado no conceito do holismo, encarando a pessoa como um todo 
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tendo em conta todas as suas dimensões, sendo encarada como um ser biopsicosocioespiritual e cultural 

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

O autocuidado apresenta-se como foco central no processo de cuidados da ER no sentido de minimizar 

o défice existente para a satisfação do autocuidado, buscando a capacitação da pessoa para o 

desempenho das diversas atividades para o autocuidado. A teoria do défice do autocuidado surge entre 

1959 e 1985, em que o autocuidado é o conceito central, surgindo como um guia para a prática de 

enfermagem em situações de saúde-doença, em que a enfermagem visa a manutenção, restauração ou 

promoção da saúde. Segundo a presente teoria “o Enfermeiro faz uso das suas capacidades especializadas 

para desenvolver um sistema de ajuda em situações em que a pessoa é considerada como tendo um 

déficit de autocuidado existente ou potencial”2  

Após a identificação do déficit de autocuidado potencial ou existente, o enfermeiro irá perceber junto 

da pessoa qual o tipo de papel que deve desempenhar: fazer por ela, fazer com ela ou ensinar a fazer; 

sendo sempre o objetivo major de capacitar a pessoa para o autocuidado atendendo às duas necessidades 

(Orem, 2005).  

 

1.2. CAPACITAÇÃO 

A procura por conhecimentos e competências surge no decurso de uma necessidade, sendo que o 

processo de capacitação envolve conhecimento, ação e decisão em que estão envolvidos os domínios 

cognitivo, físico e material. O processo de capacitação está relacionado com as expetativas e motivações 

pessoais e na procura de condições para as alcançar. Assim, o processo de capacitação deve ser orientado 

para as necessidades da pessoa, sendo fundamental que a pessoa tenha a real perceção dos ganhos 

possíveis e que seja motivada a alcançá-los (Reis & Bule, 2017). 

Sendo a mudança de comportamento a maior dificuldade encontrada na educação para a saúde, para 

que esta ocorra é necessário o desenvolvimento de uma relação genuína entre os intervenientes. Esta 

mudança obriga à adaptação e pode ser mais eficiente se for preparada de forma gradual (Reis & Bule, 

2017). 

Os processos de capacitação podem acontecer de forma progressiva, acompanhado o 

desenvolvimento pessoal da pessoa ou ocorrer de forma brusca (Reis e Bule, 2017). No caso da fratura do 

 
2 “Nurses use their specialized capabilities to create a helping system in situations where persons are deemed to 
have an existent or potential self-care deficit” (Orem, 2005, p. 149) 
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colo do fémur ou da ATJ, ocorre um episódio brusco que obriga à transição do indivíduo. Existe uma 

descontinuidade no decurso do processo de vida da pessoa e é fundamental que esta mudança seja 

“consciente e paulatinamente integrada no íntimo da pessoa” (Sousa, Martins e Novo, 2020, p.65) para 

que o indivíduo enfrente a mudança de forma mais saudável.  

No regulamento de competências do EEER na competência J2.1 pode ler-se que no âmbito da 

capacitação da pessoa com deficiência, limitação e/ou restrição da atividade para a sua reinserção e 

exercício da cidadania, que o EEER realiza uma análise da problemática, elabora e implementa programas 

de treino de Atividades de Vida Diária (AVD´s), buscando a adaptação às limitações existentes, 

maximização a autonomia com o melhor impacto positivo possível na qualidade de vida; para tal, o EEER 

ensina, realiza instrução e treino especifico no âmbito das AVD´s; promovendo ambientes seguros, 

inclusos que visem uma consciência social inclusiva (Regulamento n.º 392/2019). 

No processo de capacitação a ER tem dois focos de atenção o conhecimento e a aprendizagem de 

capacidades. O conhecimento, empodera a pessoa na tomada de decisão maximizando a sua autonomia 

e a aprendizagem de capacidades, contribui para a independência na realização de AVD´s. Assim, as 

intervenções de ER na dimensão do conhecimento e aprendizagem de capacidades permitem o 

desenvolvimento de aptidões e habilidades para lidar com os diferentes desafios que surgem decorrentes 

dos diversos processos de transição ao longo do ciclo vital (Sousa et al., 2020). 

As famílias reajustam-se às necessidades dos seus elementos quando ocorrem situações de doença, 

particularmente quando estas implicam dependência ou incapacidade. É função do enfermeiro a 

promoção de um papel ativo na família por forma a desenvolver a cooperação e responsabilidade 

partilhada, ou seja, o empoderamento da pessoa e/ou família (Menoita et al., 2014).  

O empoderamento, pela aquisição de conhecimentos e competências, confere à pessoa maior 

envolvimento no seu projeto de saúde e maior capacidade decisória, deixando em destaque a 

autodeterminação e por outro lado o estabelecimento não só de uma parceria de cuidados com 

responsabilização da pessoa no seu processo de saúde-doença, como colocando a pessoa no centro dos 

cuidados (Fernandes & Vareta, 2019). 

Os cuidados centrados na pessoa, assentam no pressuposto da melhoria de cuidados, tendo por base 

a dignidade e o respeito pela autonomia e autodeterminação da pessoa ao longo do continuum de 

cuidados. A pessoa deve ser encarada como especialista por experiência, da sua própria saúde, 

principalmente em pessoas com condições crónicas; pois a pessoa é a nossa melhor fonte de informação 

sobre a sua saúde em particular. Desta forma, facilitamos não só a inclusão da pessoa no seu plano de 
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cuidados, como conseguimos estabelecer um plano de cuidados que inclua as perspetivas, preferências e 

valores da pessoa em particular. Assim, os cuidados centrados na pessoa geram maior satisfação com os 

cuidados, promovem o envolvimento nos cuidados, melhorando, por conseguinte, a adesão da pessoa ao 

plano de cuidados proposto, facilitando todo o processo de capacitação (Najafizada, Rahman & Oxford, 

2021). 

A Direção Geral de Saúde (DGS) (2015), no Plano Nacional de Saúde Revisão e Extensão a 2020, reforça 

a ideia dos cuidados centrados na pessoa, afirmando a necessidade da capacitação dos cidadãos, para 

que estes se tornem mais autónomos, exercendo um papel mais ativo e interventivo no funcionamento 

do sistema de saúde, procurando responsabilizá-los pela sua própria saúde.  

Na base do pensamento dos cuidados centrados na pessoa encontra-se a ideia de criar uma parceria 

com a pessoa, dando enfase à sua narrativa, sendo esta parceria reforçada tendo por base a partilha de 

decisões relativas aos cuidados, salvaguardando as preferências e a participação da pessoa. Os cuidados 

centrados na pessoa apresentam uma linha de pensamento válida para toda a prática de enfermagem, 

no entanto apresentam maior relevância na prática da Enfermagem no âmbito dos cuidados paliativos e 

cuidados de reabilitação (Öhlén, 2017). 

 

1.3. Fratura da extremidade proximal do fémur (FEPF) 

 

Com o aumento da esperança média de vida, aumentam os anos em que a pessoa idosa corre, entre 

outros riscos, o risco de fratura da extremidade proximal do fémur (FEPF), constituindo-se este um grave 

problema de saúde publica, com tendência crescente (Cruz et al., 2021). Os episódios de FEPF ocorrem 

mais comumente no género feminino e em pessoas progressivamente mais idosas (Silva et al., 2018), 

estando fortemente relacionadas com casos de osteoporose, sendo que estes episódios são regra geral 

precedidos de um episodio de queda (Cruz et al., 2021).   

Os episódios de fratura do membro inferior, estão fortemente associados a um aumento da morbilidade 

e compromisso funcional com repercussão na capacidade funcional para a realização das AVD´s, 

condicionando a dependência para o autocuidado, interferindo nas dinâmicas familiares e sociais 

(Baixinho, 2011), representando um impacto negativo na qualidade de vida da pessoa (Silva et al., 2018; 

Garollo et al., 2020).  
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A condição física da pessoa no momento anterior à fratura do fémur é fator preditor da recuperação da 

independência funcional. A idade, o estado de saúde pré-fratura, a capacidade funcional, o estado 

emocional após a cirurgia, a presença de défices cognitivos e a disponibilidade de apoio social são também 

fatores que influenciam o processo de reabilitação (Rocha, Avila e Bocchi, 2016).  

Um estudo realizado na Covilhã entre agosto de 2011 e janeiro de 2012 conclui que a as principais 

complicações nas pessoas que sofrem fratura da extremidade do fémur são a degradação da capacidade 

funcional e a perda de independência física. Neste estudo a maioria das pessoas apresentava capacidade 

de realizar marcha de forma independente anteriormente ao episódio de fratura, sendo que 60% destas 

perderam esta capacidade após o episódio de fratura (Caldas, 2013).     

Este é um fenómeno, que além de apresentar uma repercussão negativa na funcionalidade e qualidade 

de vida da pessoa (Cruz et al., 2021), representa também um grande impacto negativo a nível económico. 

Segundo Silva et al. (2019), num estudo realizado em Portugal, publicado em 2019, que incluiu 100 

pessoas do género feminino com mais de 65 anos que sofreram FEPF, concluiu que os custos com os 

cuidados associados no primeiro ano pós-fratura atingiram os 1,34 M€. Se alargarmos a escala à média 

de 11 271 casos por ano de fratura do membro inferior em pessoa com idade igual ou superior a 65 anos 

em Portugal, valor obtido através das fraturas ocorridas entre o ano de 2005 e 2013 (Silva et al., 2018), 

conseguimos facilmente compreender a dimensão da problemática a nível nacional.   

 Como referido, a grande maioria das situações de fratura resulta de um episódio de queda, 

apresentando-se por esse motivo o risco de queda aumentado nesta população, sendo que o EEER 

apresenta um papel preventivo (DGS, 2003), com foco na prevenção de queda, identificando a população 

com alto risco de queda e atuando para alterar os fatores extrínsecos ao risco de queda, promovendo 

estilos de vida saudável, com promoção do exercício físico (Cruz et al., 2021). No estudo acima referido, 

nenhum dos participantes se encontrava integrado em qualquer tipo de programa multifatorial para 

avaliação e diminuição do risco de queda, os autores apontam que uma abordagem interdisciplinar 

preventiva nesta população poderá representar uma redução significativas nos custos de saúde (Silva et 

al., 2019). 

Por outro lado, na perspetiva do cuidador do idoso com fratura decorrente de queda, este é um 

acontecimento que obriga a uma readaptação pessoal e familiar, sendo identificadas dificuldades devido 

à falta de preparação, fator que concorre para a sobrecarga do cuidador (Garollo et al., 2020). Assim, o 

enfermeiro deve potenciar a capacitação da pessoa e do cuidador a fim de contribuir para uma adaptação 

eficaz face à transição vivenciada (Cruz et al., 2021). 
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As fraturas do fémur podem ser classificadas de acordo com o tipo e a sua localização. De acordo com 

o tipo de fratura assim será a decisão terapêutica em termos de tratamento cirúrgico e prognóstico para 

a consolidação da redução da fratura. De uma forma global as fraturas são classificadas dependendo na 

localização a nível anatómico onde ocorre, podendo ser divididas em intracapsulares e extracapsulares; 

sendo que as extracapsulares podem ser subdivididas em fratura subtrocantéria e fratura 

intertrocantérica; já as intracapsulares podem ser subdivididas em fratura transcervical e fratura 

subcapital (Cruz et al, 2021).  

O tratamento cirúrgico, depende do tipo de fratura que temos presente, podendo a opção cirúrgica 

ser traduzida pelo seguinte quadro:  

Quadro 1 – tipos de fratura e opções de tratamento cirúrgico 

Tipo de fratura  Tratamento cirúrgico  

Fratura cabeça do fémur - Osteossíntese com um ou dois parafusos´ 

- Artroplastia da anca, total ou parcial 

Fratura colo do fémur  - Artroplastia da anca, total ou parcial 

Fratura trocantérica  - Osteossíntese extra medular com parafusi cervico-cefálico 

deslizante – Dynamic Hip Screw  

- Osteossíntese deslizante intramedular – Proximal Femoral Nail 

Antirotation  

- Osteossíntese com cravos elásticos de Ender 

Fonte: Cruz et al, 2021 p.766 

 

 

1.3.2. Intervenção do EEER nas pessoas com FESF 

A grande maioria das situações de fratura resulta de queda, apresentando-se por esse motivo o risco 

de queda aumentado nesta população. Para tal, o EEER deve ter presente esta premissa na sua 

intervenção bem como o medo que a pessoa apresenta de voltar a cair, informando a pessoa e a família 

dos fatores que concorrem para o aumento do risco de queda e como poderão atuar para eliminar ou 

reduzir a sua influência. Neste prisma o planeamento da alta e regresso a casa deve ser tido em linha de 

conta o mais cedo possível para assegurar uma transição segura do hospital para a comunidade (Cruz et 

al, 2021).  
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A intervenção do EEER na pessoa com FESF tem como primordial objetivo colocar a pessoa na 

capacidade funcional que a pessoa se encontrava antes do episódio com vista à minimização da 

incapacidade e dependência e aumento da qualidade de vida (Sousa & Carvalho, 2017a).  

Os episódios de FEPF representam urgências cirúrgicas, sendo que num momento imediato o objetivo 

passa pela estabilização da pessoa, controlo da dor e prevenção de complicações. A intervenção cirúrgica, 

após reunidas as condições clínicas, deve ter lugar nas primeiras 48 horas após o episódio de fratura. Até 

que seja possível a realização da intervenção cirúrgica, deve ser realizada imobilização percutânea ou 

esquelética do membro afetado, com o intuito de estabilização da fratura, com alinhamento dos topos 

ósseos e redução da dor (Cruz et al, 2021). 

No campo da prevenção de complicações decorrentes da inatividade a que este episódio obriga, este 

apresenta-se como um campo fulcral de atuação EEER (Sousa & Carvalho, 2017a), podendo as 

complicações decorrentes da FEPF ser gerais como o risco de tromboembolismo, anemia ou complicações 

respiratórias ou podem ser complicações locais como a infeção operatória, a necrose avascular ou necrose 

da cabeça do fémur, rigidez articular ou úlceras por pressão (Cruz et al., 2021). Neste âmbito, é crucial a 

mobilização dos segmentos corporais livres, bem como a mobilização da articulação tibiotársica do 

membro imobilizado, promovendo o retorno venoso e contribuindo desta forma para a prevenção de 

eventos trombóticos. O risco de úlcera por pressão encontra-se aumentado, devendo a pessoa ser 

incentivada a realizar pequenas alterações de decúbito, sendo fulcral a vigilância de sinais de úlceras por 

pressão (Rocha, Antunes, Silva & Farinha, 2016). No campo da prevenção de complicações respiratórias a 

reeducação funcional respiratória (RFR) tem um papel decisivo (Cruz et al., 2021). 

 

Os cuidados de ER requerem uma avaliação prévia da pessoa e da sua situação, tendo em conta as 

variáveis que influenciam o processo de reabilitação bem como a funcionalidade pérvia da pessoa (Sousa 

& Carvalho, 2017a), assim como as alterações da funcionalidade existentes, a capacidade para a realização 

dos autocuidados e fatores que se possam apresentar como obstáculos no processo adaptativo na 

transição saúde-doença (Cruz et al., 2021). 

Realizada a avaliação inicial, são traçados os diagnósticos de ER identificando quais as intervenções 

que devem ser levadas a cabo com o objetivo da reeducação das funções afetadas e diminuição da 

incapacidade na realização das AVD´s, chegando a um plano de cuidados adequado e efetivo, em que os 

resultados deverão ser sistematicamente avaliados no sentido de identificar reajustes necessários ao 

plano de cuidados (Cruz et al, 2021). 
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O plano de cuidados da ER na pessoa com alterações do aparelho locomotor, visa a prevenção de 

complicações e a reeducação funcional ao nível motor, sensorial, cognitivo, cardiorrespiratório e a 

capacitação para o autocuidado (Sousa & Carvalho, 2017a), sendo a intervenção do EEER fulcral para o 

prognóstico e restabelecimento das AVD (Rocha, Antunes et al. 2016). 

O conforto e o bem-estar da pessoa no período pré e pós-operatório deve ser tido como linha 

prioritária, contribuindo um correto posicionamento para estes fatores. A informação fornecida quer 

verbalmente quer escrita é fundamental para que a pessoa se familiarize com a sua situação, contribuindo 

para a redução da ansiedade (Rocha, Antunes et al. 2016). 

 Assim, o plano de cuidados de ER passa pela Reeducação Funcional Respiratória e a reeducação 

funcional motora (RFM). No âmbito da RFR o objetivo é a prevenção de complicações, sendo realizada 

instrução, ensino e treino da consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, exercícios 

abdomino-diafragmáticos e ensino da tosse; devendo este plano ser adaptado a alterações 

cardiorrespiratórias previamente existentes. Relativamente à RFM são realizados exercícios isométricos, 

com especial enfoque nos glúteos, abdominais e quadricípites e exercícios isotónicos, sendo realizadas 

mobilizações livres, assistidas ou resistidas dos segmentos corporais dos membros sãos, com especial 

atenção à manutenção ou aumento de força dos segmentos dos membros superiores que serão 

fundamentais na utilização de auxiliares de marcha no pós-operatório e mobilização ativa assistida da 

articulação tibiotársica do membro afetado e imobilizado, de modo a favorecer o retorno venoso, 

prevenindo eventos trombóticos (Sousa & Carvalho, 2017b). 

 

A existência de dependência súbita, provocada por um episódio de fratura, obriga à necessidade de 

adaptação à nova situação de vida. Neste processo de reajuste o EEER representa uma figura facilitadora 

de gestão da transição à nova realidade, implementando não só intervenções dirigidas à pessoa, como à 

família/cuidadores (Mesquita & Pereira, 2016). Assim, o Enfermeiro deve centrar a sua intervenção na 

capacitação da pessoa e/ou família para a melhor adaptação face à transição vivenciada (Cruz et al., 2021). 

É fundamental fornecer informação verbal e escrita à pessoa e família sobre os cuidados, intervenções 

e mobilizações quer no pré como no pós-operatório, ajudando a pessoa a familiarizar-se com a situação, 

contribuindo igualmente para a redução da ansiedade (Rocha, Antunes et al. 2016). 

 

1.3.3. A Pessoa submetida a artroplastia da anca  

 

A artroplastia da anca corresponde à substituição da superfície articular entre o fémur e o acetabulo 

por materiais artificiais. Existem dois tipos de prótese: total ou parcial. Na total ocorre substituição pelo 



 
 

 
dez-21 | Página 27 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

componente acetabular e femoral, na parcial ocorre substituição apenas da componente femoral (Cruz 

et al., 2021).  

No pós-operatório são tidos em conta os cuidados inerentes a qualquer cirurgia: avaliação do estado 

de consciência, monitorização de parâmetros vitais, avaliação de sinais de compromisso vascular, controlo 

hidro eletrolítico, controlo da dor e promoção do conforto. Tendo especial atenção que a grande maioria 

da população submetida a estes procedimentos cirúrgicos é idosa e com existência de comorbilidades 

apresentando maior fragilidade (Cruz et al., 2021).  

 

Na pessoa submetida a prótese total da anca (PTA) a prevenção de posicionamentos incorretos 

através do ensino da pessoa é fundamental para evitar a luxação da prótese. Assim como a mobilização 

precoce do membro operado ganha particular atenção com o objetivo de ativar a força muscular, a 

sensibilidade distal e o retorno venoso (Rocha, Antunes et al. 2016). 

No ensino à pessoa devem ser mencionados comportamentos que deve evitar para prevenção da 

luxação da prótese, nomeadamente: flexão da anca operada num angulo superior a 90.º, evitando sentar-

se em cadeiras ou sanita baixa; cruzar a linha média no movimento de adução; abdução da anca superior 

a 60º, rotação externa ou interna; levantar o membro com o joelho esticado; ajoelhar-se ou rolar na cama 

para o lado operado (Rocha, Antunes et al. 2016). 

No pós-operatório imediato o recurso a uma almoçada triangular entre os membros, para que estes 

se mantenham em abdução é essencial para assegurar o correto posicionamento, sendo o decúbito dorsal 

e o decúbito lateral para o lado não operado os decúbitos possíveis e que a pessoa deve alternar (Rocha, 

Antunes et al. 2016). 

O plano de reeducação funcional da pessoa submetia da PTA inclui a RFR e a RFM. No âmbito da 

reeducação funcional respiratória, são reforçados os ensinos realizados no pré-operatório e as 

intervenções incidem na consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, exercícios abdomino-

diafragmáticos e ensino da tosse, sendo que neste âmbito o objetivo é a prevenção de complicações. No 

que diz respeito ao plano de cuidados da RFM, devem ser incentivados os exercícios isométricos com 

especial enfoque nos glúteos, abdominais e quadricípites, bem como os exercícios isotónicos que incidem 

essencialmente em mobilizações livres, assistidas ou resistidas dos segmentos corporais dos membros 

sãos e mobilizações ativas assistidas do membro intervencionado privilegiando a flexão/extensão da 

articulação coxofemoral conjugado com extensão/flexão do joelho e dorsiflexão/ flexão plantar (Sousa & 

Carvalho, 2017b). 

O levante precoce e a mobilização articular representam fatores que concorrem para o sucesso da 

recuperação. O primeiro levante regra geral tem lugar no primeiro ou segundo dia pós-operatório e 
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sempre que possível deve ser realizado pelo lado contrário ao lado operado (Rocha, Antunes et al. 2016). 

Existem autores que defendem que o levante deve ser realizado pelo lado operado, reforçando a ideia 

que o lado pelo qual é realizado levante não é obrigatório e deve ser avaliado mediante as indicações do 

cirurgião, sendo esta uma decisão que deve ser tomada em equipa, incluindo as preferências da pessoa 

(Cruz et al., 2021).  

O posicionamento adequado e a realização de transferência de forma correta são fundamentais para 

a redução da dor, aumento do conforto, benefício na recuperação e manutenção da funcionalidade do 

membro operado (Lino, 2016). No primeiro levante a pessoa é transferida para a cadeira, devendo esta 

ter braços, acento alto e costas altas (Rocha, Antunes et al. 2016). 

Toda a recuperação e manutenção do sucesso da recuperação está relacionado com a participação 

ativa da pessoa em todo o programa de reeducação funcional, estando esta participação diretamente 

relacionada com os ensinos e cuidados prestados pela equipa de ER (Rocha, Antunes et al. 2016). 

 

1.3.4. A Pessoa submetida a redução e osteossíntese 

 

À semelhança da pessoa submetida a PTA, os cuidados pós-operatórios são, numa fase inicial, os 

cuidados inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, sendo tida como linha prioritária a vigilância da 

estabilidade hemodinâmica, controlo da dor, redução do edema e promoção do conforto da pessoa com 

o objetivo de prevenir e/ou detetar precocemente possíveis complicações pós-operatórias imediatas 

(Cruz et al., 2021). 

Assim, os focos de atenção de enfermagem são traçados tendo em conta o controlo da dor, edema e 

hemóstase; estabilidade do membro operado; prevenção de complicações; restaurar a função articular e 

muscular; promover a autonomia e independência funcional e consequentemente melhorar a qualidade 

de vida (Cruz et al.,2021).  

 

O plano de reeducação funcional da pessoa com FEPF no que diz respeito à RFR e à RFM no âmbito 

dos exercícios isométricos e isotónicos é semelhante ao descrito nos cuidados à pessoa submetida a PTA.  

O correto posicionamento é fundamental para o controlo da dor, devendo o membro operado ficar 

em extensão e alinhado, é necessário vigiar se ocorre encurtamento e a rotação externa do membro 

operado, que em algumas situações pode verificar-se após a cirurgia, devendo esta rotação externa ser 

corrigida com a colocação de uma almofada a nível da região trocantérica a fim de evitar o 

posicionamento incorreto. Os decúbitos que a pessoa deve alternar são o decúbito dorsal e o decúbito 

lateral para o lado são (Lino, 2016). 
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O levante deve ter lugar o mais precocemente possível, sendo que geralmente, se reunidas as 

condições clínicas este deve ter lugar no primeiro dia pós-operatório (Cruz et al., 2021). 

 Como referido no capítulo anterior, aqui também o correto posicionamento e a realização de 

transferência adequada são fundamentais para a manutenção do conforto, controlo da dor e manutenção 

da funcionalidade contribuindo para uma recuperação mais célere (Lino, 2016). 

Todos os procedimentos relativos ao autocuidado transferir-se devem ser explicados à pessoa por 

forma a estimular o autocuidado e fornecer as ferramentas para que seja capaz de transferir-se, sendo 

que a saída da cama deve fazer-se pelo lado operado a fim de estimular a mobilização do membro operado 

(Lino, 2016). 

 

1.4. Osteoartose do joelho  

 

A osteoartrose é uma patologia onde ocorrem alterações degenerativas da cartilagem articular e esta 

ocorre mais comumente em articulações de carga, que exercem funções de suporte como o joelho 

(Pessoa, 2018). Este é um problema de saúde que têm vindo a aumentar globalmente, sendo que a nível 

mundial verificou-se um aumento da prevalência de casos de osteoartrose de 75% entre o ano 1990 e 

2013 (Brennan-Olsen et al., 2017), apresentando a osteoartrose do joelho uma incidência mundial de 203 

casos por cada 10.000 pessoas/ano. É uma patologia multifatorial que inclui fatores modificáveis como a 

obesidade e lesão no joelho e não modificáveis como a idade o sexo (Cui et al., 2020), sendo 

mundialmente mais prevalente no género feminino e em pessoas progressivamente mais idosas 

(Brennan-Olsen et al., 2017). 

Esta condição afeta cerca de 80% da população com mais de 60 anos, sendo uma doença de elevada 

prevalência que afeta cerca de um milhão de pessoas em Portugal. Existe maior incidência no género 

feminino, sendo a dor e a rigidez articular os principais sintomas que se verificam (Pessoa, 2018). 

A ATJ surge quando se esgotam as alternativas do tratamento conservador (Pessoa, 2018), surgindo como 

indicação cirúrgica em gonalgias incapacitantes que condicionam a capacidade funcional do indivíduo, 

sendo também a cirurgia indicada para o tratamento da artrose primária do joelho, artrose pós-

traumática e artrite reumatoide. A cirurgia consiste na substituição dos componentes da articulação do 

joelho por material sintético correspondente à prótese total do joelho. A sua classificação pode ser 

realizada consoante os componentes substituídos: unicompartimental, bicompartimental, 

tricompartimental e condilar tibial; podem ser cimentadas, não cimentadas ou hibridas relativamente ao 
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método fixação; consoante o tipo de cirurgia podem ser ainda consideradas primárias, secundárias ou de 

revisão (Cruz et al., 2021). 

 

1.4.1. A pessoa submetida a Artroplastia total do joelho  

 

Na avaliação da pessoa submetida a ATJ, o enfermeiro deve ter em conta o estado geral da pessoa, 

comorbidades existentes e estado funcional prévio da pessoa. É ainda importante ter em conta as 

complicações inerentes bem como a biomecânica do tipo de prótese (Cruz et al., 2021). 

Cuidados Pré-operatório 

Programas de capacitação implementados no pré-operatório têm vindo a demonstrar um impacto 

bastante positivo na recuperação da pessoa submetida a ATJ, sendo diversas as recomendações 

internacionais para a implementação destes programas direcionados não só à pessoa como ao cuidador 

com o intuito de facilitar o regresso a casa. No período pré-operatório é fulcral uma completa e detalhada 

avaliação inicial da pessoa, não só no que concerne à história clínica como capacidade para realização de 

atividades básicas e instrumentais de vida diária, condições socioeconómicas, familiares e habitacionais 

procurando levantar barreiras arquitetónicas existentes. No exame físico a realizar deve constar a 

avaliação da dor, movimento muscular e potencial de marcha (Cruz et al., 2021).  

A gestão da ansiedade e espectativas relativas à cirurgia é fulcral no período pré-operatório pois, na 

grande maioria das situações as pessoas não têm presente que a total recuperação pode decorrer até um 

ano após a cirurgia (Sousa & Carvalho, 2017a). Os ensinos dos exercícios musculares indicados no período 

pós-operatório bem como posicionamentos corretos a adotar no pós-operatório, técnica correta de 

transferir-se, como levantar e sentar, o padrão de marcha a adotar e a importância dos exercícios de RFR 

devem fazer parte integrante da capacitação da pessoa (Cruz et al, 2021). 

No âmbito da RFM, no pré-operatório, é fulcral exercícios que aumentem a força muscular a nível dos 

grandes grupos musculares responsáveis pela marcha, devendo também ser aplicados exercícios que 

aumentem a força a nível dos músculos dos membros superiores, principalmente a nível dos tricípites 

braquiais uma vez que estes são bastante requisitados no uso de auxiliares de marcha que se verificará 

necessário no período pós-operatório. O uso de auxiliares de marcha deve ser treinado, se possível, neste 

período, pois, aumenta a confiança na sua utilização no pós-operatório (Cruz et al, 2021). Ainda no âmbito 

da RFM, deve ter lugar a realização do ensino e instrução de exercícios isométricos, nomeadamente a 
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nível dos glúteos, abdominais e quadricípites e exercícios isotónicos com enfoque em mobilizações ativas 

assistidas no membro inferior que será intervencionado (Sousa & Carvalho, 2017a). 

No período pré-operatório é igualmente importante a prevenção de complicações respiratórias, 

através da implementação de um programa de RFR onde devem ser realizados exercícios de 

consciencialização da respiração, exercícios abdomino-diafragmáticos, exercícios de reeducação costal e 

ensino da técnica da tosse (Sousa & Carvalho, 2017a). 

  

Cuidados Pós-operatório 

No primeiro dia pós-operatório é fulcral a vigilância da estabilidade hemodinâmica, a avaliação dos sinais 

de compromisso neurológico, o controlo homeostático e executar crioterapia para controlo da dor e 

edema (Cruz et al, 2021). 

O posicionamento correto do membro operado deve ser ensinado à pessoa, sendo o decúbito dorsal 

o decúbito preferencial, devendo o membro ficar em extensão, colocando uma almofada apenas na região 

tibiotársica, devendo ser evitada a rotação externa da articulação coxofemoral. Neste período a pessoa 

deve ser incentivada a realizar exercícios articulares nomeadamente a nível das articulações distais, bem 

como exercícios isométricos caso o estado da pessoa o permita (Cruz et al., 2021), podendo ainda ser 

realizadas mobilizações ativas assistidas ou resistidas no membro inferior operado, mediante a tolerância 

da pessoa (Sousa & Carvalho, 2017a). 

No segundo dia pós-operatório  

Todas as intervenções anteriores devem ser reforçadas. No segundo dia é realizado o primeiro levante. A 

pessoa deve levantar-se pelo lado não operado sendo que durante a transferência o joelho deve 

permanecer em extensão. Os períodos sentados devem ser curtos, devendo o joelho ficar em extensão, 

se os períodos sentados forem prolongados devem alternar períodos de extensão e flexão do joelho. Se 

a pessoa tolerar devem ainda ser capacitada para executar marcha a três pontos com recurso a auxiliar 

de marcha. O treino de marcha deve ser iniciado com andarilho, passando para canadianas numa fase 

posterior (Cruz et al., 2021). 

Nos dias que se seguem toda a informação deve ser reforçada, deve ser incluído o ensino e treino de 

marcha em plano horizontal com carga parcial e subir e descer escadas, ensino e treino das AVD´s tendo 

em conta as condições habitacionais da pessoa, promovendo a transição segura para o domicílio (Cruz et 

al., 2021). 
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No âmbito da RFM, no pós-operatório, devem ser iniciados exercícios musculares passivos, seguidos de 

exercícios passivos-assistidos, ativos e por fim, ativos-resistidos. O artromotor ou tala-dinâmica é uma 

alternativa e apresenta vantagens na melhoria da amplitude da articulação devendo ser iniciada a 0-30º 

nas primeiras 24h ou 0-60º nas primeiras 48h, dependendo dos protocolos existentes, prescrição médica 

e tolerância da pessoa (Sousa & Carvalho, 2017a). 

 

1.5. Autocuidado transferir-se 

 

Considera-se transferência quando ocorre movimento da pessoa de uma superfície para a outra, 

podendo ocorrer da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da cadeira para a sanita ou banheira e 

vice-versa (ACSS,2011; OE,2013). A técnica de transferência deve ser segura tanto para o enfermeiro 

como para a pessoa, sendo fundamental avaliar previamente as capacidades e necessidades da pessoa, 

bem como o tipo de ajuda que a pessoa irá necessitar e ainda a sua capacidade de compreender e 

colaborar. Assim, a escolha do método de transferência deve encontrar-se de acordo com o tipo de ajuda 

que a pessoa necessita bem como a sua situação clínica (OE, 2013; Lourenço e Moreno, 2016).  

O levante deve ser iniciado o mais precocemente possível, assim que se reunirem as condições clínicas 

necessárias. Sendo que o levante e o autocuidado transferir-se têm como principais objetivos: prevenir 

complicações da imobilidade, incentivar e estimular o autocuidado, treinar o equilíbrio, preparar para o 

treino de marcha (OE, 2013), permitir a deslocação e realização de atividades facilitando o relacionamento 

com o meio ambiente e os outros promovendo conforto e bem-estar (ACSS, 2011). 

Em situações de imobilidade prolongada, é fundamental que o enfermeiro tenha presente a 

possibilidade de hipotensão ortostática, no planeamento do primeiro levante, particularmente na pessoa 

idosa. Para tal é fundamental a avaliação da tensão arterial em decúbito dorsal, com a cabeceira a 0º, 

sendo este o valor de referência, existindo uma adaptação ao ortostatismo gradual com elevação da 

cabeceira da cama, posteriormente sentar a pessoa com os membros inferiores pendentes, avaliando a 

tensão arterial nestas duas mudanças de posição. Durante o procedimento, a avaliação da circulação das 

extremidades inferiores com os membros inferiores pendentes através da observação da coloração, 

observar se ocorre palidez ou sudorese ou queixas de náuseas ou tonturas são sinais e sintomas que 

podem indicar hipotensão ortostática (OE, 2013).   

Antes de iniciar a transferência o profissional deve assegurar-se que a pessoa se encontra vestida e 

calçada de forma adequada, assim como o espaço envolvente deve ser livre de obstáculos, a cama 
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colocada no nível mais baixo e travada, com o cadeirão colocado em paralelo relativamente à cama e 

igualmente travado (Lino, 2016; Lourenço & Moreno, 2016). 

No contexto de prestação de cuidados à pessoa com alteração da mobilidade é fundamental que a 

técnica seja executada sem prejudicar quem cuida (Lourenço & Moreno, 2016), assim, durante a 

realização do procedimento o enfermeiro deve evitar movimentos de torção e flexão do tronco, devendo 

utilizar uma mecânica corporal correta (ACSS, 2011). Uma correta mecânica corporal diz respeito aos 

esforços para manter o equilíbrio, postura e alinhamento do corpo gerando uma utilização mais eficaz da 

energia muscular, contribuindo para minimizar os efeitos da sobrecarga nos profissionais e cuidadores, 

prevenindo assim lesões musculo esqueléticas (OE, 2013).  

Para tal, é fundamental que a técnica de transferência seja precedida pelo planeamento da tarefa, 

tendo em conta os princípios de uma correta mecânica corporal, respeitando os princípios de ergonomia 

e que seja tida em conta a necessidade de ajuda de outro profissional ou a utilização de produtos de apoio 

necessárias e disponíveis sendo estes últimos fundamentais na prevenção de lesões juntos dos 

profissionais de saúde. A formação e treino sistemático sobre esta temática apresenta-se como fator 

preventivo de lesões relacionadas com o trabalho (Lourenço & Moreno, 2016).  

Todo o procedimento deve ser explicado previamente à pessoa, a fim de incentivar e facilitar a sua 

participação, fomentando o autocuidado. É fundamental que durante o procedimento o enfermeiro 

esteja atento às limitações articulares existentes e a manifestações de dor que possam ocorrer (OE, 2013).  

No âmbito da prevenção de lesões do cuidador, é fulcral que no plano para a alta sejam integrados 

programas de ensino e treino da técnica de transferência junto do cuidador, por forma a que este 

desenvolva competências que lhe permitam salvaguardar-se dos riscos inerentes à técnica (Lourenço & 

Moreno, 2016).  

Concretamente na transferência de uma pessoa submetida a um procedimento cirúrgico do membro 

inferior, a pessoa deve colocar-se ou ser auxiliada a colocar-se junto à beira da cama por onde vai sair, 

podendo fazê-lo com a ajuda dos membros superiores com os cotovelos apoiados ou com recurso ao 

trapézio da cama, poderá ser necessário que a pessoa auxilie o membro operado, passado o membro são 

por baixo e arrastando o membro operado para a beira da cama. Uma vez junto da beira da cama a pessoa 

eleva o tronco e roda os membros inferiores para fora da cama, mais uma vez aqui pode ser necessário 

que o membro são seja colocado por baixo do membro operado para o auxiliar. O membro operado deve 

ficar em extensão. Para se levantar a pessoa inclina o tronco para a frente com as mãos apoiadas no 

colchão e levanta-se fazendo carga no membro são. Para rodar para o cadeirão a pessoa deve rodar sobre 
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o lado são até ficar de costas para a cadeira, de seguida, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira a 

pessoa faz carga no membro não operado e com o membro operado em extensão, senta-se (Lino, 2016). 

Realizámos quadros para esquematizar e validar a realização da técnica do autocuidado transferir-se 

para as diferentes situações:  

 

Pessoa submetida a artroplastia total da anca:  

O primeiro levante tem lugar no primeiro ou segundo dia pós-operatório. O levante é realizado, sempre 

que possível ao lado contrário ao lado operado (Rocha, Antunes et al. 2016), no entanto, o lado a realizar 

o levante não é fundamental, existindo autores que apontam que o lado pelo qual se deve realizar o 

levante é pelo lado operado. Esta decisão deve ser orientada com as indicações do cirurgião e do serviço, 

definindo em equipa a melhor técnica a executar (Cruz et al., 2021)  

A cadeira, preferencialmente, deve ser uma cadeira de assento e costas altas e com apoios laterais, 

quando não for possível pode recorrer-se à colocação de uma almofada a fim de manter um angulo 

inferior a 90º da articulação coxofemoral. No caso de uma cadeira sem costas, devemos instruir a pessoa 

a sentar-se de lado, apoiando uma mão nas costas da cadeira e outra no assento da cadeira antes de se 

sentar, depois de sentando deve rodar-se lentamente na cadeira até ficar de frente com as costas 

apoiadas nas costas da cadeira (Rocha, Antunes et al. 2016). 

Quadro 2 – Técnica de transferência da pessoa submetida a artroplastia total da anca 

Técnica de transferência da pessoa submetida a artroplastia total da anca 

• Explicar à pessoa o procedimento a fim de obter a sua participação; 

• Preparar a cadeira de rodas ou cadeirão colocá-lo em paralelo à cama; 

• Partindo do decúbito dorsal a pessoa deve chegar-se ou ser auxiliada a chegar-se para 

o mais perto do limite da cama, do lado não operado; 

• Elevar a cabeceira da cama, por forma a que a pessoa fique quase sentada, mantendo 

o membro operado alinhado e em extensão; 

• Rodar o corpo na cama com auxílio dos membros superiores e colocar os membros 

inferiores para fora da cama sempre com o membro inferior operado alinhado e em 

extensão, sentar-se na cama realizando carga com o cotovelo; 



 
 

 
dez-21 | Página 35 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

• Deslizar lentamente na cama, com auxílio dos membros superiores, até chegar com os 

pés ao chão, apoiando o membro inferior são no chão; 

• Levantar-se, fazendo carga com o membro inferior são e com auxílio dos membros 

superiores e rodar sobre o membro inferior são, ficando de costas para a cadeira;  

• Com a região poplítea apoiada no assento, o membro inferior operado esticado para a 

frente, fletir o membro são e com apoio dos braços sentar-se devagar com descida 

controlada.  

Fonte: Adaptado (Rocha, Antunes et al. 2016), Cruz et al. (2021) 

 

Pessoa submetida a redução e osteossíntese do membro inferior:  

O primeiro levante tem lugar no primeiro ou segundo dia pós-operatório. O levante é realizado, sempre 

que possível pelo lado operado, fim de estimular este membro podendo a pessoa realizar carga parcial 

(Lino, 2016).  

A cadeira a ser utilizada é igual à descrita na pessoa subestima a artroplastia total da anca. 

Quadro 3 - Técnica de transferência da pessoa submetida a redução e osteossíntese do membro 

inferior 

Técnica de transferência da pessoa submetida a redução e osteossíntese do membro inferior 

• Explicar à pessoa o procedimento a fim de obter a sua participação; 

• Preparar a cadeira de rodas ou cadeirão colocá-lo em paralelo à cama; 

• Partindo do decúbito dorsal a pessoa deve chegar-se ou ser auxiliada a chegar-se para 

o mais perto do limite da cama, do lado operado; 

• Elevar a cabeceira da cama, por forma a que a pessoa fique quase sentada, mantendo 

o membro operado alinhado e em extensão; 

• Rodar o corpo na cama com auxílio dos membros superiores e colocar os membros 

inferiores para fora da cama sempre com o membro inferior operado alinhado e em 

extensão, sentar-se na cama realizando carga com o cotovelo evitando fletir o tronco 

para além de 90º; 

• Deslizar lentamente na cama, com auxílio dos membros superiores, até chegar com os 

pés ao chão, apoiando o membro inferior são no chão; 

• Levantar-se, fazendo carga com o membro inferior são e com auxílio dos membros 

superiores e rodar sobre o membro inferior são, ficando de costas para a cadeira; 

• Com a região poplítea apoiada no assento, o membro inferior operado esticado para a 

frente, fletir o membro são e com apoio dos braços sentar-se devagar com descida 

controlada.  

Fonte: Adaptado Lino (2016) 
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Pessoa submetida a artroplastia total do joelho:  

O primeiro levante tem lugar no primeiro ou segundo dia pós-operatório. O levante é realizado pelo 

lado operado (Rocha, Antunes et al. 2016) podendo ser realizado também pelo lado são, mediante a 

abordagem cirúrgica adotada (Cruz et al, 2021). 

Quadro 4 - Técnica de transferência da pessoa submetida a artroplastia total do joelho 

Técnica de transferência da pessoa submetida a artroplastia total do joelho 

• Explicar à pessoa o procedimento a fim de obter a sua participação; 

• Preparar a cadeira de rodas ou cadeirão colocá-lo em paralelo à cama; 

• Partindo do decúbito dorsal a pessoa deve chegar-se ou ser auxiliada a chegar-se para 

o mais perto do limite da cama, do lado operado; 

• Rodar a bacia e os membros inferiores para fora da cama; 

• Descer lentamente na cama, com o movimento das nádegas, até chegar com os pés ao 

chão, apoiando o membro inferior são no chão; 

• Levantar-se, fazendo carga com o membro inferior são e com auxílio dos membros 

superiores e rodar sobre o membro inferior são, ficando de costas para a cadeira; 

• Com o membro inferior operado esticado para a frente, fletir o membro são e com 

apoio dos braços sentar-se devagar com descida controlada.  

Fonte: Adaptado (Rocha, Antunes et al. 2016), Cruz et al. (2021) 
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2. APRECIAÇÃO DO CONTEXTO  

2.1.  Contexto em que decorreu o estágio final  

O estágio final, com duração de 16 semanas, dividiu-se em dois momentos. O primeiro momento 

num serviço de ortopedia de um hospital do distrito de Setúbal que decorreu durante 10 semanas e o 

segundo momento decorreu, durante 6 semanas, numa UCV de um Hospital do distrito de Lisboa. 

 

O Hospital do distrito de Setúbal em que decorreu o estágio, dá resposta a cerca de 215 mil 

habitantes (CHBM, 2017). A nível de números absolutos de cirurgias, em 2020 a instituição deu resposta 

a 4511 cirurgias, sendo destas 616 do foro ortopédico, tendo-se verificado um decréscimo 

comparativamente com o ano 2019 em que se verificaram 6690 cirurgias sendo 846 do foro ortopédico 

(CHBM, 2020). 

O serviço de Ortopedia da referida instituição, dispõe de trinta camas, sendo um serviço dedicado 

a pessoas com necessidade de internamento do foro da cirurgia ortopédica, tendo ainda algumas camas 

reservadas para a senologia, otorrino e ginecologia. Devido à atual situação pandemia apresenta-se como 

um serviço não Covid-19, dando resposta a pessoas com necessidade de internamento do foro da cirurgia 

geral, urologia e cirurgia ortopédica, sendo que o programa cirúrgico e ortopédico que nesta fase se 

encontra em curso é apenas programa urgente.   

A equipa de enfermagem apresenta um total de vinte e seis Enfermeiros, sendo que destes dois 

são Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, sendo um o coordenador 

do serviço e seis EEER, em que destes quatro são chefes de equipa. Os Enfermeiros Especialistas fazem 

manhãs e tardes tendo atribuídas pessoas internadas. Num período de funcionamento normal procuram 

que os EEER fiquem com menos horas de cuidados atribuídas e que as pessoas que têm um plano de 

cuidados de ER fiquem atribuídos aos EEER a fim de dar continuidade ao plano de cuidados. Com a atual 

situação os Enfermeiros Especialistas têm pessoas internadas atribuídos à semelhança de todos os 

Enfermeiros. 

 

A área de Influência hospital do distrito de Lisboa em que decorreu o estágio é composta por 13 

freguesias do conselho de Lisboa e 2 freguesias do conselho de Loures, sendo que para algumas 

especialidades este centro hospitalar apresenta uma área mais alargada, pois apresenta-se como pilar 

nuclear na prestação de cuidados especializados. A cobertura habitacional de primeira linha corresponde 

a 310 mil habitantes, contudo, devido à sua especialização nas mais variadas áreas a instituição dá 

resposta a cerca de 1,8 milhões de habitantes (CHULC, 2019). 
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A UCV onde decorreu o estágio, é constituída por nove camas, apresenta-se como uma unidade 

de cuidados intermédios para pessoas com necessidade de internamento por alteração do foro 

neurológico, em que a grande maioria são pessoas com acidente vascular cerebral, existindo ainda 

internamentos eletivos para tratamento pela neurorradiologia de intervenção como o tratamento 

endovascular de aneurismas, fistulas durais, fistulas carótida-cavernosas e estenose carotídea intra e 

extracranianas.  

Esta UCV apresenta-se como centro de referência na neurorradiologia de intervenção na doença 

cerebrovascular e coagulopatias congénitas, tento sido reconhecido oficialmente pelo Ministério da 

Saúde através do Despacho n.º 6669 / 2017 publicado no Diário da República, 2.ª série, nº148 de 2 de 

agosto de 2017. 

Constituindo-se também, num centro de referência na Neurorradiologia de Diagnóstico 

nomeadamente na Angiografia, Ressonância Magnética, Tomografia Axial Computorizada, Eco Doppler 

transcraniano e cervical. Assim, além da intervenção pela neurorradiologia, habitualmente a pessoa 

internada realiza um estudo hemodinâmico completo com os exames supracitados.  

A Unidade Cérebro Vascular deste centro hospitalar apresenta-se como uma Unidade de – Acidente 

cerebrovascular (AVC) nível A, assumindo esta unidade a via verde AVC segunda e quinta-feira e ainda no 

último fim-de-semana de cada horário.  

A equipa de Enfermagem é constituída por vinte e três Enfermeiros, sendo um Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária e sete EEER, sendo que deste um elemento é a 

Enfermeira coordenadora do serviço. Todos os chefes de equipa são EEER. No turno na manhã, existe um 

EEER que fica sem pessoas atribuídas para os cuidados gerais.   

 

O objetivo para o estágio final prende-se com o aprofundamento e desenvolvimento de 

competências na área de especialidade, prevendo-se a elaboração de um projeto de estágio, onde inclui 

as estratégias de intervenção pessoal e o processo de avaliação e controlo dos objetivos delimitados. No 

capítulo seguinte será apresentado em detalhe o projeto de estágio desenvolvido, seguido dos resultados 

obtidos.  

 

A ER busca ganhos em saúde em todos os contextos da prática, quer na prevenção de 

incapacidades, quer na recuperação das mesmas, habilitando a pessoa para a sua maior autonomia. O 

exercício da ER, adota o enquadramento conceptual dos cuidados de Enfermagem, especificando-o aos 

cuidados de Reabilitação. Assim, o planeamento de cuidados em ER tem sempre como pano de fundo os 

padrões de qualidade dos cuidados Especializados em Enfermagem de Reabilitação, apresentando-se este 
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instrumento como essencial para a melhoria continua dos cuidados desenvolvidos e reflexão sobre a 

prática especializada em Enfermagem. Os padrões de qualidade de Enfermagem enumeram enunciados 

descritivos que têm como objetivo explicar a natureza e englobar os diferentes aspetos da Profissão, 

sendo eles: satisfação dos clientes, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar e 

autocuidado dos clientes, readaptação funcional, reeducação funcional, promoção da inclusão social, e 

organização dos cuidados de Enfermagem (Regulamento nº 350/2015). Tendo por base esta premissa, 

consideramos que os locais em que decorreram os ensinos clínicos reuniram as condições para a aquisição 

de competências gerais do Enfermeiro Especialista e competências especificas de ER.  

 

A prestação de cuidados desenvolvida ao longo dos ensinos clínicos teve por base as teorias de 

Enfermagem referidas no capítulo anterior: teoria de médio alcance sobre as transições de Meleis e na 

teoria do défice de autocuidado de Orem.  

 

 

2.2. Análise da população alvo  

 

A análise da população que seria alvo da nossa intervenção teve início com entrevista informal 

realizada telefonicamente ao Enfermeiro coordenador do serviço de ortopedia do Hospital distrital de 

Setúbal em que decorreu o ensino clínico. Nesta, conseguimos ter acesso a informação bastante 

pertinente que delimitou os contornos possíveis do projeto de intervenção. Uma vez que, devido à 

situação pandémica vivida no decorrer do estágio, as cirurgias eletivas se encontravam suspensas, 

decorrendo apenas cirurgias ortopédicas urgentes. Através da informação recebida, constatamos que a 

esmagadora maioria de situações do foro ortopédico que surgiam neste serviço aquando da entrevista, 

eram pessoas idosas que sofreram fratura após queda.  

Ao longo do ensino clínico em que decorreu a aplicação do projeto, a fratura do membro inferior foi 

o diagnóstico mais prevalente, sendo que dentro destes a fratura do fémur teve uma representação mais 

significativa.  

No final do ensino clínico, verificou-se a retoma de alguma atividade cirúrgica ortopédica programada, 

tendo existido oportunidade de aplicar a nossa intervenção a algumas pessoas submetidas a ATJ.  
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

A aplicação do projeto de estágio teve lugar estágio final, no momento do estágio realizado no 

contexto ortopédico, sendo que este permitiu dar resposta a todos os objetivos a que nos propusemos 

para o Estágio Final. O projeto desenvolvido, intitulado “Intervenção do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa com défice de mobilidade para o autocuidado 

transferir-se”, teve como fulcral objetivo a produção de dados que demonstrassem resultados sensíveis 

aos cuidados de ER. Com a aplicação do projeto de estágio no estágio final foi possível avaliar e 

diagnosticar a funcionalidade, realizar e implementar programas de treino motor com o grande objetivo 

de capacitar a pessoa com incapacidade e limitação para a sua reinserção e exercício de cidadania.  

 

Para a realização do presente projeto decidimos debruçarmos sobre o foco autocuidado transferir-se 

com vista à capacitação da pessoa para este autocuidado. Fazemos esta escolha com base na referência 

anteriormente mencionada aos curtos períodos de internamento a que assistimos acompanhados com 

altas taxas de dependência no momento da alta e acreditando que a capacitação da pessoa ou cuidador 

informal para este autocuidado se torna facilitador para a persecução do processo de reabilitação no 

domicílio em segurança.  

Como forma a complementar a capacitação para o autocuidado transferir-se pareceu-nos relevante 

incluir a capacitação para a realização de exercícios musculares, seguindo a ideia de que o trabalho de 

fortalecimento muscular deve ser prévio para a realização de uma marcha segura (Vieira e Caldas, 2017). 

Assim, torna-se fundamental o incentivo à continuidade da execução do autocuidado transferir-se de 

forma segura bem como a realização de técnicas de exercício muscular e articular em domicílio, como 

forma a prevenir a inatividade e garantir a manutenção de um programa de reabilitação seguro em 

domicílio até novas recomendações pelos profissionais que realizarão o acompanhamento da 

pessoa/família.  

Os planos de cuidados de Enfermagem de Reabilitação foram elaborados de acordo com as 

necessidades das pessoas alvo da nossa intervenção.   
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Assim como plano de cuidados, que seria posteriormente adaptado a cada pessoa, previa-se: 

Quadro 5 – Plano de Cuidados de ER previsto 

Foco/Diagnóstico de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Conhecimento sobre técnicas de 
exercício muscular e articular não 

demonstrado 
 

Potencial para melhorar conhecimento 
sobre técnicas de exercício muscular e 

articular 

 
Avaliar conhecimento sobre técnica de exercício muscular e articular 
 
Ensinar sobre técnicas de exercício muscular e articular 
 
Providenciar material educativo 

Capacidade para executar técnicas de 
exercício muscular e articular não 

demonstrada 
 

Potencial para melhorar capacidade 
para executar técnicas de exercício 

muscular e articular 

Avaliar capacidade para executar técnicas de exercício muscular e 
articular 
 
Instruir sobre técnicas de exercício muscular e articular 
 
Treinar técnicas de exercício muscular e articular 

Conhecimento sobre técnica de 
adaptação para transferir-se não 

demonstrado 
 

Potencial para melhorar o 
conhecimento sobre técnica de 

adaptação para transferir-se 

 
Avaliar conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se 
 
Ensinar sobre técnica de adaptação para transferir-se 
 
Providenciar material educativo 

Capacidade para executar técnica de 
adaptação para transferir-se não 

demonstrado 
 

Potencial para melhorar a capacidade 
sobre técnica de adaptação para 

transferir-se 

Avaliar capacidade para executar técnica de adaptação para transferir-se 
 
Instruir sobre técnica de adaptação para transferir-se 
 
Treinar técnica de adaptação para transferir-se 

 
Conhecimento sobre adaptação do 

domicílio para transferir-se não 
demonstrado 

 
Potencial para melhorar conhecimento 

sobre adaptação do domicílio para 
transferir-se 

 
Avaliar conhecimento sobre adaptação do domicílio para transferir-se 
 
Ensinar sobre adaptação do domicílio para transferir-se 
 
Providenciar material educativo 

Fonte: adaptado (OE, 2015b) 

 

No presente projeto foi-nos sugerida a inclusão do cuidador informal, tendo existido oportunidade 

de contactar apenas telefonicamente com alguns cuidadores não nos foi possível a inclusão desejada 

devido às restrições de visitas verificadas devido à pandemia Covid-19, no momento em que decorreu a 

aplicação do projeto. Consideramos, no entanto, que realizámos a inclusão possível, dadas as 

circunstâncias em que decorreu o contexto do ensino clínico.  
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Tendo em conta que a telereabilitação consiste na aplicação de tecnologias de telecomunicações 

para, colmatando as barreiras físicas, aplicar cuidados de reabilitação no sentido de capacitar a pessoa 

para a gestão da doença (Silva, Mota, Ângela & Sousa, 2020), consideramos que a telereabilitação foi 

aplicada, recorrendo à tecnologia disponível, para capacitar o cuidador para o autocuidado transferir-se. 

Sendo a informação transmitida por telefone posteriormente reforçada através da entrega de folheto 

sobre cuidados após cirurgia da anca, disponível no serviço, às pessoas a quem se adequava a informação.  

Como pano de fundo tivemos presente todos os enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos 

cuidados de enfermagem de reabilitação presentes no Regulamento nº 350/2015, que os Padrões de 

Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem em Enfermagem de Reabilitação.  Focamos, no 

entanto, a nossa atenção em dois enunciados descritivos em particular: enunciado 3.4 bem-estar e o 

autocuidado e o enunciado 3.6 Reeducação funcional; sendo estes os dois enunciados descritivos com 

maior expressão para a Enfermagem de Reabilitação e que mais facilmente os EEER identificam como 

realizando, na sua prática, contributos essenciais para a sua persecução e consequente melhoria dos 

cuidados prestados (Martins, Ribeiro & Silva, 2018). 

Para o âmbito do bem-estar e o autocuidado por ler-se no enunciado descritivo que o EEER maximiza 

o bem-estar da pessoa, complementando as AVD´s perante as quais a pessoa apresenta dependência. São 

elementos importantes face ao bem-estar e autocuidado: a deteção precoce de problemas reais ou 

potenciais relativamente aos quais os cuidados de ER têm campo de atuação; a análise com a pessoa e/ou 

família das alterações da funcionalidade definindo com esta as estratégias a implementar para obter os 

resultados esperados a fim de promover a autonomia e qualidade de vida; o ensino, instrução e treino da 

pessoa e/ou família para a promoção do autocuidado e continuidade dos cuidados (OE, 2015b). Tendo 

como metas orientadoras a: 

• Percentagem de clientes com potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de 

adaptação para transferir-se   

• Ganhos em conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se  

• Percentagem de clientes com potencial para melhorar a capacidade para usar técnica de 

adaptação para transferir-se  

• Ganhos em capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se 

 

No âmbito da Reeducação funcional, pode ler-se no mesmo enunciado descritivo que o EEER 

conjuntamente com a pessoa desenvolve o processo de reeducação funcional tendo por base a qualidade 

de vida e reintegração e participação ativa na sociedade, sendo elementos importantes face à 
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readaptação funcional: a avaliação das necessidades especificas da pessoa no que diz respeito à sua 

funcionalidade para a realização de AVD´s, avaliando os processos adaptativos e de transição 

saúde/doença sempre que ocorram descontinuidades que afetem negativamente a funcionalidade e 

capacidade para o autocuidado. Assim, o EEER elabora planos de cuidados com vista à promoção e 

maximização das capacidades funcionais a nível: motor, sensorial, cognitivo, cardiorrespiratório, da 

alimentação, da eliminação e da sexualidade. Todo este planeamento é realizado conjuntamente com a 

pessoa/família, tendo em conta as estratégias a implementar, os resultados esperados, as metas a atingir 

bem como a continuidade do processo de prestação de cuidados de ER (OE,2015b). Tendo como metas 

orientadoras a:  

• Percentagem de clientes com potencial para melhorar o conhecimento sobre técnicas de 

exercícios muscular e articular 

• Ganhos em conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular  

• Percentagem de clientes com potencial para melhorar a capacidade para executar técnicas 

de exercícios muscular e articular  

• Ganhos em capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular  

 

O projeto de intervenção profissional a desenvolvido durante o Estágio Final teve como objetivos: 

• Caracterizar a funcionalidade em pessoas com défice de mobilidade;  

• Implementar planos de reeducação para o autocuidado transferir-se;  

• Identificar resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação; 

• Avaliar a efetividade da intervenção do enfermeiro de reabilitação em pessoas com défice de 

mobilidade para a capacitação do autocuidado transferir-se. 

 

Para a continuidade do tema do projeto, no segundo momento do estágio final, uma vez que a 

aplicação do projeto não foi possível devido à tipologia de pessoas internadas com ausência de 

possibilidade de realização de levante devido à condição clínica e ausência de cuidadores devido à 

restrição de visitas, decidimos acarretar a sugestão que nos foi apresentada de realizar uma breve revisão 

sobre o tema e direcionar a aplicação do conteúdo aos profissionais de saúde. Neste seguimento sentimos 

necessidade de incluir uma breve referência às lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho 

(LMERT). 
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As LMERT, incluem um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor 

que são resultantes da sobrecarga, da repetitividade e posturas adotadas durante o trabalho (DGS, 2008). 

 Considerando que as LMERT como um problema de saúde multifatorial, este representa um 

campo de atuação preponderante da ER quer direcionado para o cuidador informal da pessoa dependente 

quer para os cuidadores formais. Assim, esta temática representa uma prioridade de atuação do 

Enfermeiro de Reabilitação sendo o ensino de práticas ergonómicas seguras e corretas fulcral para a 

promoção da saúde dos cuidadores (Matos, 2021). Assim, encontrámos aqui uma janela de oportunidade 

para realizar uma busca sobre a temática e realizar uma sumária abordagem junto da equipa relativa a 

esta matéria. Constituímos esta apresentação em pequenos grupos a fim de promover um ambiente mais 

pessoal e descontraído retirando a formalidade comum das formações a que estamos habituados. 

 

3.1. Metodologia  

 

Para a realização do presente projeto e análise de dados obtidos, recorremos à metodologia de estudo 

de casos múltiplos, parecendo-nos esta a metodologia mais adequada para apresentar os resultados 

obtidos. Com o intuito da recolha de dados antes e após a intervenção do EEER, através da aplicação das 

escalas: Medida Funcional de Independência (MIF), Medical Research Council modificada (mMRC) para 

avaliação da força muscular, Teste de Tinetti – teste de equilíbrio, escala de Berg e Classificação Funcional 

da Marcha.   

A modalidade de estudo de caso pode ser considerada uma modalidade de investigação mista, que 

permite o tratamento de dados quantitativos e qualitativos, sendo que a grande maioria dos estudos de 

caso existentes apresentam-se como uma metodologia qualitativa. Este tipo de modalidade de estudo 

tem um como objetivo explorar ou descrever ou explicar com pormenor um caso. Sendo que o caso por 

ser um indivíduo, um grupo, uma empresa ou uma comunidade ou por outro lado o caso também pode 

ser um acontecimento, um processo ou uma política. A finalidade desta pesquisa é a análise 

pormenorizada e aprofundada do fenómeno em estudo (Coutinho, 2014). 

Esta metodologia representa uma ferramenta útil no avanço do conhecimento em Enfermagem como 

ciência, possibilitando a investigação em contexto real, apresentado como tal um grande contributo para 

o cuidado integral na prática de Enfermagem (Silva & Mercês, 2017). 

Este tipo de estudo apresenta um grande cunho descritivo, em que o investigador está implicado. Esta 

metodologia pode ser apresentada como estudo de caso ou estudos de caso múltiplos ou comparativos 

sendo que este último se estende a vários casos permitindo a comparação e consequentemente um 



 
 

 
dez-21 | Página 45 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

conhecimento mais profundo sobre determinado fenómeno. Neste tipo de metodologia a escolha da 

amostra é sempre intencional (Coutinho, 2014). 

Assim, procederemos à análise dos múltiplos casos com posterior avaliação e discussão dos 

resultados, adotando a metodologia de estudos de caso múltiplos.   

População e amostra  

A amostra a definir decaía nas pessoas internados no serviço de ortopedia Centro Hospitalar Barreiro 

Montijo do período de 18/02/2021 a 27/04/2021 com o diagnóstico de enfermagem autocuidado 

transferir-se comprometido e que apresentassem:   

• Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular não demonstrado 

• Potencial para melhorar conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular  

• Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular não demonstrada 

• Potencial para melhorar capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular 

• Conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se não demonstrado 

• Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de adaptação para transferir-se 

• Capacidade para executar técnica de adaptação para transferir-se não demonstrado 

• Potencial para melhorar a capacidade sobre técnica de adaptação para transferir-se 

• Conhecimento sobre adaptação do domicílio para transferir-se não demonstrado 

• Potencial para melhorar conhecimento sobre adaptação do domicílio para transferir-se 

(OE,2015b)    

Como critérios de inclusão/exclusão foram definidos:  

• Estar acordado, orientado e com atenção mantida; 

• Ter potencial para melhorar o conhecimento e a capacidade sobre a técnica de adaptação para 

transferir-se  

• Aceitar e consentir a integração no plano/programa. 

3.1.1. Seleção da amostra  

 

 A seleção da amostra foi realizada por convivência.  

Foram incluídas um total de 17 pessoas que cumpriam critérios para o presente estudo, tendo 

estas sido alvo da nossa intervenção. Foram excluídas duas por complicações pós-operatórias impeditivas 
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Amostra final = 7 participantes 

Grupo A - 5 pessoas 

pessoas vítimas de queda da qual 
resultou fratura do membro 

inferior sujeitas a cirurgia 
ortopédica reconstrutiva de 

urgência 

Grupo B - 2 pessoas

pessoas submetidas a cirurgia 
eletiva de artroplastia total do 

joelho

total de participantes: 7

Amostra final 

total de participantes: 15

8 excluidos por terem tido alta sem que fosse possível realizar 
avaliação final

total de participantes: 17

2 excluidos por complicações pós-operatórias impeditivas de retomar 
plano de cuidados de enfermagem de reabilitação 

de retomar plano de cuidados de enfermagem de reabilitação e excluídas oito por terem tido alta sem 

que fosse possível realizar avaliação final. O diagrama abaixo pretende ilustrar a seleção da amostra.  

Figura 1 – Seleção da Amostra 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: a própria  

 

Dos 7 participantes, 5 foram pessoas vítimas de queda da qual resultou fratura do membro inferior 

sujeitas a cirurgia ortopédica reconstrutiva de urgência e 2 foram pessoas submetidas a cirurgia eletiva 

de ATJ. Iremos fazer a divisão de dois grupos para que na reflexão nos consigamos referir à amostra de 

forma separada por motivos de facilitação de leitura.  

Figura 2 – Amostra Final  

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: a própria 

3.1.2. Colheita de dados  

 

A recolha de dados foi efetuada num primeiro momento de contacto com a pessoa, uma avaliação 

intermédia sensivelmente a meio do internamento e uma última avaliação no final do internamento, 

perto do momento da alta.   
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Para a recolha de dados, foi realizada uma avaliação inicial de enfermagem junto da pessoa/cuidador 

e consulta de informação clínica no processo da pessoa. Para a avaliação inicial de enfermagem foi 

realizado um formulário de recolha de dados (apêndice II). 

Foi desenvolvido um instrumento de registo para as avaliações efetuadas, sob a forma de tabelas com 

base nos instrumentos de recolha de dados para a documentação dos cuidados especializados em ER. Os 

instrumentos utilizados foram: Medical Research Council modifica (mMRC), Teste de Tinetti – Teste de 

Equilíbrio, Escala de Equilíbrio de Berg, Medida Funcional de Independência (MIF) e Classificação funcional 

da Marcha.  

A Medical Research Council Muscle Scale tem como objetivo avaliar da força muscular, sendo 

atribuído um score mediante os achados encontrados, sendo esta classificação realizada em relação ao 

máximo esperado para determinado músculo e aplicando resistência à mobilização ativa. Assim 

classificamos: 0 se não ocorrer contração muscular palpável ou visível, 1 se ocorrer contração palpável ou 

visível mas sem movimento do membro, 2 se ocorrer movimento mas este não vence a gravidade ao longo 

da quase totalidade da amplitude articular, 3 se ocorrer movimento que vence a gravidade ao longo de 

quase toda a amplitude articular, no entanto não vence resistência, 4 se ocorre movimento contra 

resistência moderada ao longo da totalidade da amplitude articular e que vence a gravidade e 5 quando 

encontramos força normal (OE,2016).   

Para a avaliação segundo a Medical Research Council Muscle Scale modifica (mMRC), o teste excuta-

se da mesma forma como descrito para a Medical Research Council Muscle Scale. Esta escala modificada 

engloba subdivisões entre os patamares, assim temos: 0 quando não ocorre movimento, 1 observa-se 

contração muscular, mas não há movimento, 2 o músculo move a articulação, mas não contra a gravidade, 

3- o músculo move a articulação contra a gravidade, mas não realiza todos os movimentos mecânicos, 3 

O músculo não consegue suportar a articulação, mas move a mesma totalmente contra a gravidade, 3+ o 

músculo move a articulação totalmente contra a gravidade e é capaz da resistência transitória, contudo 

cai abruptamente, 4- a mesma que o grau 4, mas o músculo suporta a articulação apenas contra 

resistência mínima, 4 o músculo suporta a articulação contra uma combinação de gravidade e resistência 

moderada, 4+ a mesma que o grau 4, mas o músculo suporta a articulação contra resistência de moderada 

a máxima, 5- fraqueza dificilmente detetável e 5 força normal (Florence, 1992; Choi, 2017). A utilização 

da mMRC, permite que a avaliação efetuada seja suficientemente sensível para traduzir alterações 

relevantes, sendo assim um instrumento com maior sensibilidade (Sousa, Marques-Vieira, Severino, 

Caldeira, 2017) 
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O teste de Tinetti é utilizado para avaliar o equilíbrio e a marcha, sendo que o teste consiste em duas 

contabilizações distintas, uma para o equilíbrio outra para a marcha. Na avaliação do equilíbrio, a escala 

consiste em avaliar 9 itens sendo que a pontuação atribuída varia de 0 a 1 ou de 0 a 2, com um score total 

possível de 16; um score mais baixo corresponde a um equilíbrio mais débil. Os 9 itens a avaliar no teste 

do equilíbrio são: equilíbrio sentado, levantar da cadeira, tentativas para se levantar, equilíbrio de pé 

imediato (primeiros 5 segundos), equilíbrio em pé, desequilíbrio no esterno, equilíbrio de olhos fechados, 

capacidade para girar 360º e sentar-se (Silva, et al. 2008). 

O objetivo da escala de Berg é avaliar o equilíbrio, onde cada item que avalia possui 5 alternativas de 

resposta que variam entre 0 e 4 pontos sendo o 0 a inabilidade para desenvolver a ação solicitada e 4 a 

habilidade total de exercer a função. O Score final varia de 0 a 56, sendo que um score inferior ou igual a 

45 pontos é considerado como correspondente a 100% de risco de queda; assim quanto mais elevado o 

score final, menor o risco de queda (Souza & Ribeiro, 2012). 

A escala MIF tem como objetivo classificar o grau de capacidade/incapacidade funcional da pessoa, 

através da avaliação do desempenho da pessoa e a necessidade de ajuda para a realização de tarefas 

motoras e cognitivas do dia-a-dia. Este instrumento é constituído por 18 itens sendo que 6 destes são 

referentes ao autocuidado, 2 controlo de esfíncteres, 3 mobilidade/transferências, 2 locomoção, 2 

comunicação e 3 cognição social.  A pontuação de 1 a 7 é atribuída a cada item mediante a pessoa 

apresente: 7 independência completa, 6 independência modificada, 5 necessidade de supervisão, 4 ajuda 

mínima, 3 ajuda moderada, 2 ajuda máxima e 1 ajuda total. O total dos 18 itens avaliados irá totalizar o 

grau de dependência: 18 – dependência completa; 19-60 – dependência modificada com necessidade de 

até 50% de ajuda, 61 -103 dependência modificada com necessidade de até 25% de ajuda e 104-126 

independência completa (OE, 2016). 

A Classificação Funcional da Marcha tem como objetivo determinar o grau de autonomia na marcha, 

de acordo com o tipo de ajuda são determinadas 6 categorias, na tentativa de classificar a marcha que o 

idoso consegue realizar mediante a sua capacidade, assim os resultados possíveis podem ser: 0 se marcha 

ineficaz; 1 se marcha dependente nível II, em que a pessoa necessita de grande ajuda; 2 se marcha 

dependente nível I se a pessoa necessita de ajuda mínima; 3 para a marcha dependente com supervisão, 

4 marcha independente apenas em superfície plana, necessitado de ajuda para superfícies inclinadas ou 

escadas e 5 se marcha independente.  A informação pode ser obtida pela observação direta ou através da 

informação fornecida pela pessoa ou pelo familiar. Tempo de aplicação 3-5minutos (Núcleo de Estudos 

de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, - )  
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Após a recolha de dados e realizada avaliação inicial de Enfermagem de Reabilitação, foi definido um 

plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação. Os principais focos de intervenção incidiram no 

movimento muscular e o autocuidado transferir-se com vista à capacitação para a realização de técnicas 

de exercício muscular e articular e executar técnica de adaptação para transferir-se. No entanto, foi 

realizado e aplicado um plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação, com diagnósticos de 

Enfermagem de Reabilitação e definição de objetivos a alcançar onde foi tida em conta a RFR e a RFM. Os 

planos de cuidados de Enfermagem de Reabilitação foram elaborados de acordo com as necessidades das 

pessoas alvo da nossa intervenção.   

 

3.1.3. Tratamento de dados  

     Recorreu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon, com recurso ao software SPSS 15.0. Os testes não 

paramétricos são adequados para variáveis qualitativas e quantitativas, tornando-se uma ferramenta útil 

em alternativa aos testes paramétricos quando os pressupostos necessários não se verificam. Entende-se 

por testes não paramétricos, os que não incidem explicitamente em parâmetros populacionais, uma 

designação mais correta seria testes sem distribuição pois neste teste não é necessário que a distribuição 

da variável do estudo seja conhecida, ou seja não pressupõem que os dados sigam uma destruição 

específica. Os testes não paramétricos tornam-se bastante uteis quando a mediana apresenta maior 

representatividade na amostra do que a média; isto porque, o centro de uma distribuição assimétrica a 

média é fortemente afetada pelas mudanças mais distantes no centro, sendo que a mediana continua a 

refletir com mais rigor o centro da distribuição. Os testes não paramétricos são igualmente uteis quando 

a amostra é de pequenas dimensões (Marôco, 2018). 

 Assim, devido à dimensão da amostra, aptamos pela aplicação deste teste para aferir resultados 

estatisticamente significativos que representem ganhos em saúde. Neste teste, valores de p < a 0,05 são 

considerados valores com relevância estatística, logo, que se traduzem em ganhos obtidos.  

 

3.1.4. Questões Éticas 

 

Para a aplicação do projeto de Estágio, procedemos ao envio do formulário para Submissão de 

Pedidos de Parecer da Comissão de Ética Relativos a Estudos de Investigação da Escola superior de Beja 

(apêndice III), este foi submetido à comissão de ética do CHBM- Hospital Nossa Senhora do Rosário, tendo 

obtido resposta positiva (anexo I).  



 
 

 
dez-21 | Página 50 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

Neste âmbito tivemos sempre presente ao longo do ensino clínico o respeito pela dignidade, 

privacidade e anonimato da pessoa. A participação no presente projeto apresentou carater voluntário, 

para tal, foi desenvolvido um consentimento informado para esclarecimento das pessoas envolvidas no 

projeto e para que fosse da sua livre vontade a participação no mesmo (apêndice IV). Assim, como nos 

comprometemos à manutenção dos dados apenas até ao momento que os mesmos sejam necessários 

para tratamento no relatório final de estágio.   

 

Por outro lado, a garantia do anonimato é conseguida pela não apresentação de dados pessoais 

dos demais envolvidos em qualquer circunstância.  
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4. RESULTADOS  

A apresentação dos resultados será iniciada pela caracterização da amostra e posteriormente serão 

expostos os resultados obtidos, com análise dos ganhos em saúde obtidos. 

A cada participante foi atribuída uma letra para nos referirmos ao caso de forma a manter o 

anonimato do participante. Todos os casos poderão ser consultados em detalhe no apêndice V.   

Foram realizados três momentos de avaliação, uma avaliação inicial num primeiro contacto com a 

pessoa, uma avaliação intermédia sensivelmente a meio da implementação do plano de cuidados e uma 

avaliação no fim da implementação do plano de cuidados perto da alta hospitalar.  

4.1. Caraterização da amostra  

Dos 7 participantes, 5 são do género feminino e 3 são do género masculino. A pessoa mais velha 

tem 89 anos e a mais nova tem 74 anos, representando uma média de idade de 78 anos. Os gráficos abaixo 

ilustram os dados mencionados.  

Dos 7 participantes, todos sabem ler e escrever, a escolaridade máxima é o 9.ºano ou equivalente 

e a escolaridade mínima o 4.ºano ou equivalente. Representando uma média de 5,7. 

 Relativamente ao agregado familiar, um reside sozinho, três residem com o conjugue, dois 

residem com filhos ou sobrinhos e um reside com a irmã.  

Como antecedentes pessoais mais frequentes entre os participantes surge a hipertensão arterial 

(HTA), a diabetes e a hipercolesterolemia como os mais prevalentes. Quatro pessoas apresentam 

antecedentes de cirurgia ortopédica anterior sendo que destes apenas um é relativo a fratura. Dois dos 

sete participantes são obesos. Apenas um participante apresenta hábitos de prática regular de exercício 

físico.  

No que diz respeito ao grau de dependência dos participantes, para o grupo A decidimos tomar 

como ponto de comparação a classificação atribuída pela escala MIF prévia ao episódio de queda 

mediante a informação fornecida pela pessoa. Já o grupo B foi possível uma aplicação da escala no 

momento pré-operatório por os participantes se encontrarem sem limitações físicas de novo.  

Assim, para o grupo A classificação mais alta obtida foi de 126, a mais baixa de 81, 

representando uma média de 110,6. Para o grupo B ambos apresentaram uma classificação de 126. 
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Quadro 6 – Caracterização Socio demográfica da amostra  

Caso  A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 

Género Feminino Feminino Feminino Masculino Masculino Feminino Masculino 

Idade  89 77 83 75 74 74 74 

Agregado familiar  Sobrinhas Sozinha Irmã Filha Esposa Marido Esposa 

Escolaridade  4.º ano 4.º ano 4.º ano 5.º ano 9.º ano 10.º ano 4.º ano 

Antecedentes pessoais HTA, 

Dislipidemia, 

DM 2 

Hipotiroidismo, 

HTA; Dislipidemia, 

luxação do cotovelo 

esquerdo, fratura de 

colles esquerda, 

cirurgia à coluna, 

colecistectomia, 

osteoporose. 

HTA; 

Dislipidemia, 

HTA; 

Dislipidemia, 

DM 2 com 

amaurose 

bilateral e IRC 

sequelar; AVC 

cerebeloso; 

HTA; Dislipidemia; 

cirurgia ao membro 

inferior direito por 

acidente de viação, 

trombocitopenia; 

Obesidade 

HTA; 

dislipidemia; 

apendicectomia, 

cirúrgia varizes 

dos membros 

inferiores, 

Obesidade 

PTJ 

esquerda; 

Fibrilhação 

auricular; 

DM 2; 

Dislipidemia 

Avaliação da Escala MIF prévia ao 

episódio de queda (informação 

fornecida pela pessoa) 

104 116 126 81 126   

Avaliação da escala MIF pré-

operatória 

     126 126 

Legenda: HTA – hipertensão artéria; DM2 – Diabetes Mellitus tipo 2; PTJ – Protese total do joelho 

Fonte: a própria
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4.2. Resultados da Intervenção  

Relativamente à avaliação do equilíbrio traduzida pela escala de Tinetti, do primeiro 

momento de avaliação (momento zero, aplicado apenas a dois dos participantes) para o 

segundo momento de avaliação não se denotam alterações estatisticamente significativas (Z= -

1,342; p= 0,180), sendo que do segundo momento de avaliação para o terceiro momento de 

avaliação denotam-se alterações estatisticamente significativas (Z= -2,388; p= 0,017),   

No que diz respeito à escala de Berg os resultados são semelhantes à aplicação da escala 

de Tinetti, sendo que os resultados estatisticamente significativos se encontram do segundo 

momento de avaliação para o terceiro momento de avaliação (Z= -2,375; p= 0,018), denotando-

se os ganhos obtidos.  

Quando nos debruçamos na avaliação dos resultados da funcionalidade avaliados 

através da aplicação da Escala MIF, não existem alterações estatisticamente significativas entre 

a primeira e terceira avaliação (Z= -1,859; p= 0,063)., nem entre a primeira e a segunda avaliação 

(Z= -0,169; p= 0,866); sendo que, as melhorias significativas que correspondem a ganhos obtidos 

são traduzidos estatisticamente quando analisamos a segunda avaliação e a terceira avaliação 

(Z= -2,371; p= 0,018). 

Para avaliar os ganhos relativos à aplicação da Escala funcional da Marcha, conseguimos 

perceber melhoria entre a segunda e terceira avaliações (Z= -2,041; p= 0,41); e entre a primeira 

e a terceira (Z= -2,041; p= 0,41), mas não são alterações estatisticamente significativas. 
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Quadro 7 – Medidas de tendência central e dispersão das variáveis nos três momentos 

 Avaliação Prévia (t0) Primeira avaliação 

(t1) 

Segunda Avaliação 

(t2) 

Terceira Avaliação 

(t3) 

 Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Teste de 

Tinetti 

  12,50 

(2,121) 

12,50 

(11,00) 

2,29 

(1,890) 

1,00 (4,00) 10,71 

(2,75) 

11,00 (2,00) 

Escala de 

Berg 

  52,50 

(2,12) 

52,50 

(51,00) 

7,57 

(3,99) 

6,00 (8,00) 34,14 

(7,69) 

33,00 

(13,00) 

MIF 114,57 

(16,85) 

123 (22) 78,14 

(32,07) 

63 (66) 75,86 

(10,09) 

78 (17) 93,86 

(13,60) 

94 (28) 

CFM   1,14 

(2,035) 

0,00 (3,00) 1,29 

(0,488) 

1,00 (1,00) 2,57 

(1,39) 

3,00 (2,00) 

Fonte: a própria  

Quadro 8– Comparação das variáveis em estudo medidas nos três momentos com a aplicação 

do teste Wilcoxan 

 Segunda avaliação (t2) - 

Primeira avaliação (t1) 

Terceira avaliação (t3) - 

Segunda Avaliação (t2) 

Primeira avaliação (t1) - 

Terceira Avaliação (t3) 

 

 Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value 

Teste de 

Tinetti 

-1,342 0,180 -2,388 0,017 -1,000 0,317 

Escala de 

Berg 

-1,342 0,180 -2,375 0,018 -1,342 0,180 

MIF -0,169 0,866 -2,371 0,018 -1,859 0,063 

CFM -0,259 0,796 -2,041 0,041 -2,041 

 

0,041 

 

Fonte: a própria  
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Relativamente à força, verificou-se melhoria em todos os movimentos quer no membro 

afetado, quer no membro são da segunda para a terceira avaliação e da primeira para a terceira 

avaliação como se pode observar na tabela 11, nos valores de p apresentados a negrito.  

Quadro 9 – Medidas de tendência central e dispersão da avaliação da força 

 Primeira avaliação Segunda Avaliação Terceira Avaliação 

 Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

JMAF 5,142 (2,340) 4,00 (4) 4,857 (0,690) 5,00 (1) 7,00 (0,577) 7,00 (0) 

JMAE 5,142 (2,035) 4,00 (4) 5,571 (1,397) 5,00 (3) 7,571 (1,718) 7,00 (2) 

JMSF 8,857 (0,378) 9,00 (0) 9,00 (0) 9,00 (0) 11,00 (0) 11,00 (0) 

JMSE 8,857 (0,377) 9,00 (0) 9,00 (0) 9,00 (0) 11,00 (0) 11,00 (0) 

AMAF 5,143 (2,340) 4,00 (4) 5,00 (1,528) 4,00 (2) 7,00 (1,154) 7,00 (2) 

AMAE 5,00 (2,160) 4,00 (5) 5,286 (1,704) 4,00 (3) 6,857 (1,215) 6,00 (2) 

AMSF 8,857 (0,378) 9,00 (0) 9,00 (0) 9,00 (0) 11,00 (0) 11,00 (0) 

AMSE 8,857 (0,378) 9 (0) 9,00 (0) 9,00 (0) 11,00 (0) 11,00 (0) 

Legenda:  

JMAF - Joelho Membro Afetado Flexão 
JMAE – Joelho Membro Afetado Extensão 
JMSF - Joelho Membro São Flexão 
JMSE - Joelho Membro São Extensão 
AMAF - Anca Membro Afetada Flexão 
AMAE - Anca Membro Afetada Extensão 
AMSF - Anca Membro Sao Flexão 
AMSE - Anca Membro São Extensão 
Fonte: a própria 
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Quadro 10 – Comparação da avaliação da força nos três momentos com a aplicação do teste 

Wilcoxan 

 

Legenda:  

JMAF - Joelho Membro Afetado Flexão 
JMAE – Joelho Membro Afetado Extensão 
JMSF - Joelho Membro São Flexão 
JMSE - Joelho Membro São Extensão 
AMAF - Anca Membro Afetada Flexão 
AMAE - Anca Membro Afetada Extensão 
AMSF - Anca Membro Sao Flexão 
AMSE - Anca Membro São Extensão 
Fonte: a própria 

 

Já no que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem relativos ao domínio da 

aquisição de conhecimentos e competências, para o primeiro e segundo diagnósticos, 

correspondendo estes à aquisição de conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e 

articular e capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular conseguimos 

analisar melhoria. No que diz respeito à aquisição de conhecimentos existe representação 

estatisticamente significativa da primeira para a segunda avaliação, da segunda para a terceira 

avaliação e da primeira para a terceira, sendo os valores iguais para os três momentos (Z=-2,646; 

p= 0,008) demonstrando melhoria. Já no que diz respeito à aquisição de competências para 

executar técnicas de exercício muscular e articular podemos igualmente verificar em todos os 

 Segunda avaliação 

(t2) - Primeira 

avaliação (t1) 

Terceira avaliação (t3) - 

Segunda Avaliação (t2) 

Primeira avaliação (t1) - 

Terceira Avaliação (t3) 

 Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value 

JMAF -0,172 0,863 -2,414 0,016 -1,933 0,053 

JMAE -0,341 0,733 -2,226 0,026 -2,014 0,044 

JMSF -1,000 0,317 -2,646 0,008 -2,530 0,011 

JMSE -1,000 0,317 -2,646 0,008 -2,530 0,011 

AMAF 0,000 1,000 -2,456 0,014 -2,136 0,033 

AMAE -1,000 0,317 -2,232 0,026 -2,232 0,026 

AMSF -1,000 0,317 -2,646 0,008 -2,530 0,011 

AMSE -1,000 0,317 -2,646 0,008 -2,530 0,011 



 
 

 
dez-21 | Página 57 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

momentos uma melhoria com significado estatístico, verificando-se na primeira para a segunda 

(Z=-2,449; p=0,014) e na segunda para a terceira (Z=-2,121; p= 0,034). 

No que diz respeito ao diagnóstico conhecimento sobre técnicas de adaptação para 

transferir-se, terceiro diagnóstico, ocorre uma melhoria estatisticamente significativa do 

primeiro momento de avaliação para o terceiro (Z=-2,530; p= 0,011) e do segundo momento de 

avaliação para o terceiro (Z=-2,428; p= 0,015), sendo os resultados semelhantes para o 

diagnóstico relativo à capacidade para usar técnicas de adaptação para transferir-se. Tal 

resultado justifica-se porque nos primeiros dias a pessoa não realiza levante, sendo possível 

apenas avaliar o conhecimento e capacidade para o autocuidado transferir-se a partir do 

segundo momento, não existindo alterações estatisticamente significativas do primeiro para o 

segundo momento (Z=-1,414; p= 0,157). Conseguimos assim compreender os ganhos obtidos 

para o quarto diagnóstico, relativo à capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-

se analisando a diferença estatisticamente significativa do primeiro para o terceiro momento 

(Z=-2,428; p= 0,015) e do segundo para o terceiro momento (Z=-2,530; p= 0,011). 

Quando avaliamos os resultados do diagnóstico do conhecimento sobre a prevenção de 

queda, diagnóstico cinco, denotam-se alterações estatisticamente significativas do primeiro 

para o segundo momento (Z=-2,236; p= 0,025) e do segundo para o terceiro momento (Z=-2,460; 

p= 0,014), registando-se ganhos obtidos.  

Para a validação dos resultados dos diagnósticos relativos ao conhecimento sobre andar 

com auxiliar de marcha, diagnóstico 6 e capacidade para andar com auxiliar de marcha, 

diagnóstico 7 os mesmos poderão ser explicados à semelhança dos diagnósticos do autocuidado 

transferir-se pois, a pessoa numa primeira avaliação não realiza marcha sendo que isto se reflete 

nos resultados obtidos em que se verificam alterações estatisticamente significativas no 

diagnóstico 6 do segundo para o terceiro momento (Z=-2,428; p= 0,015) e do primeiro para o 

terceiro momento (Z=-2,646 p= 0,008) e no diagnóstico 7 (capacidade para andar com auxiliar 

de marcha) do segundo para o terceiro momento (Z=-2,449; p=0,014) e do primeiro para o 

terceiro momento (Z=-2,460; p=0,014). 

Relativamente aos diagnósticos referentes ao prestador de cuidados (D8, D9 e D10), 

ocorre melhoria mas estatisticamente não significativa, tal pode dever-se ao facto da amostra 

ser pequena, no entanto, há indicio de ganhos em todos os diagnósticos levantados.   

O mesmo acontece para os diagnósticos conhecimento sobre subir escadas e 

capacidade para subir escadas, sendo que de denotam ganhos em ambos os diagnósticos com 
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alterações positivas estatisticamente, o que demonstra indício de melhoria, no entanto, devido 

à pequena dimensão da amostra estes dados não são estatisticamente significativos.  

 

Quadro 11 – Medidas de tendência central e dispersão das variáveis da dimensão de 

conhecimento e capacidade nos três momentos 

Legenda: 

D1- Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular 

D2 - Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular 

D3 - Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se 

D4 - Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se 

D5 - Conhecimento sobre prevenção de queda  

D6 - Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha  

D7 - Capacidade para andar com auxiliar de marcha 

D8 - Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no transferir-se 

D9 - Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha 

D10 - Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda 

D 11 - Conhecimento sobre subir escadas 

D 12 - Capacidade para subir escadas  

Fonte: a própria 

 Primeira avaliação Segunda Avaliação Terceira Avaliação 

 Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

Média 

(Desvio-

Padrão) 

Mediana 

(amplitude 

interquartil) 

D1 0 (0) 0 (0) 1,00 (1,00) 1,00 (0) 2,00 (2,00) 2,00 (0) 

D2 0 (0) 0 (0) 0,86 (0,378) 1,0 (0) 1,71 (0,488) 2,00 (1) 

D3 0 (0) 0 (0) 0,29 (0,488) 0 (1) 1,86 (0,378) 2,00 (0) 

D4 0 (0) 0 (0) 0,29 (0,488) 0,0 (1) 1,43 (0,535) 1,00 (1) 

D5 0 (0) 0 (0) 0,71 (0,488) 1,00 (1) 2,00 (0,00) 2,00 (0) 

D6 0 (0) 0 (0) 0,43 (0,535) 0,00 (1) 2,00 (0,00) 2,00 (0) 

D7 0 (0) 0 (0) 0,43 (0,535) 0,00 (1) 1,29 (0,488) 1,00 (1) 

D8 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,00 (0) 2,0 (0) 2,0 (2) 

D9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,00 (0) 2,0 (0) 2,0 (2) 

D10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,00 (0) 2,0 (0) 2,0 (2) 

D11 0 (0) 0 (0) 0,50 (0,707) 0,50 (1) 1,50 (0,707) 1,5 (1) 

D12 0 (0) 0 (0) 0,50 (0,707) 0,50 (1) 1,50 (0,707) 1,5 (1) 
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Quadro 11 – Comparação das variáveis da dimensão de conhecimento e capacidade em 

estudo medidas nos três momentos com a aplicação do teste Wilcoxan 

Legenda: 

D1- Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular 

D2 - Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular 

D3 - Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se 

D4 - Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se 

D5 - Conhecimento sobre prevenção de queda  

D6 - Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha  

D7 - Capacidade para andar com auxiliar de marcha 

D8 - Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no transferir-se 

D9 - Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha 

D10 - Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda 

D 11 - Conhecimento sobre subir escadas 

D 12 - Capacidade para subir escadas  

Fonte: a própria  

 

Retomando aos indicadores dos enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos 

cuidados de ER; dos 15 participantes, inicialmente verificou-se uma percentagem de 100% de 

pessoas com potencial para melhorar quer o conhecimento sobre técnica de adaptação para 

 Segunda avaliação (t2) - 

Primeira avaliação (t1) 

Terceira avaliação (t3) - 

Segunda Avaliação (t2) 

Primeira avaliação (t1) - 

Terceira Avaliação (t3) 

 

 Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value Z (wilcoxan) p-value 

D1 - 2,646 0,008 - 2,646 0,008 - 2,646 0,008 

D2 -2,449 0,014 -2,121 0,034 - 2,460 0,014 

D3 -1,414 0,157 -2,428 0,015 -2,530 0,011 

D4 -1,414 0,157 -2,530 0,011 -2,428 0,015 

D5 -2,236 0,025 -2,460 0,014 -2,646 0,008 

D6 -1,732 0,083 -2,428 0,015 -2,646 0,008 

D7 -1,732 0,083 -2,449 0,014 -2,460 0,014 

D8 0,000 1,000 -1,732 0,083 -1,732 0,083 

D9 0,000 1,000 -1,732 0,083 -1,732 0,083 

D10 0,000 1,000 -1,732 0,083 -1,732 0,083 

D11 -1,000 0,317 -1,414 0,157 -1,342 0,180 

D12 -1,000 0,317 -1,414 0,157 -1,342 0,180 



 
 

 
dez-21 | Página 60 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

transferir-se e 100% de pessoas com potencial para melhorar a capacidade para usar técnica de 

adaptação para transferir-se, tendo se verificado ganhos a nível de conhecimento e capacidade 

neste âmbito em 7 dos 15 participantes, representando uma percentagem  46,67%. No âmbito 

do potencial para melhorar o conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular e 

potencial para melhorar a capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular, 

verificou-se igualmente uma percentagem de 100%; sendo que dos 15 participantes, verificou-

se apenas em 7 por participantes ganhos a nível do conhecimento e capacidade no âmbito de 

técnicas de exercícios muscular e articular, correspondendo a uma percentagem de 46,67%.  

 

4.3. Discussão dos resultados  

A análise de resultados obtidos num programa de ER, permite identificar estratégias de 

mudança na prática atual, a fim de contribuir para a melhoria nos cuidados prestados, 

contribuindo para a melhoria continua da qualidade dos cuidados de ER (OE, 2015a; OE, 2015b; 

OE, 2018).  

O resumo mínimo de dados de Enfermagem de Reabilitação, que tem na sua base os focos, 

diagnósticos, intervenções e resultados em conjunto e harmonização com o Padrão Documental 

dos Cuidados de Enfermagem de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação permitiu 

construir os indicadores de estrutura, processo e resultado; estes constituem-se como um 

referencial de evolução, sendo obrigatória a sua revisão e reflexão periódica aumentando desta 

forma a sua relevância para o contributo de ganhos obtidos, traduzindo-se no contribuído 

particular do exercício profissional dos cuidados de ER (OE, 2015a). O Padrão Documental dos 

cuidados de Enfermagem da Especialidade de em Enfermagem de Reabilitação surge com o 

objetivo de traduzir as práticas os EEER, baseando-se na necessidade de documentar o processo 

de tomada de decisão dos cuidados especializados em ER, permitindo caraterizar a condição de 

saúde da pessoa no que concerne às transições decorrentes do ciclo vital ou de situações de 

dependência ou do processo terapêutico; objetivando o contributo da ER nos ganhos em saúde 

das pessoas sobre quem recai a sua prestação de cuidados; monitorizando desta forma 

qualidade dos cuidados prestados promovendo a melhoria continua dos cuidados de ER 

(OE,2015b). 

Assim, torna-se relevante durante a nossa prática a reflexão sobre os resultados obtidos de 

forma regular e periódica. Esta, foi uma premissa que nos acompanhou ao longo de todos os 

ensinos clínicos e ao longo da elaboração e revisão de cada plano de cuidados.  
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Concretamente para o presente relatório, faremos agora uma reflexão detalhada dos 

resultados obtidos com a intervenção, a fim de refletir sobre a nossa prática, buscando realçar 

os ganhos obtidos. 

 

A amostra inicial correspondeu a 17 pessoas que apresentavam critérios de inclusão. Sendo 

que destes 2 foram excluídos por complicações pós-operatórias com alteração do estado de 

consciência, impedindo de retomar o plano de cuidados de ER e 8 foram excluídos por terem 

tido alta sem que fosse possível realizar avaliação final. A nossa amostra final correspondeu a 7 

participantes.  

Do núcleo inicial dos 15 participantes incluídos numa fase inicial, estes apresentaram uma 

média de dias de internamento de 9,3 dias sendo o maior número de dias de internamento 

correspondeu a 21 dias e o menor tempo a 4 dias de internamento; no que concerne ao período 

pós-operatório, este apresentou uma média de 5,73 dias sendo o maior período de 15 dias e o 

menor de 3 dias.  Ao total dos 15 participantes foram realizadas um total de 43 sessões de ER, 

correspondendo 18 sessões ao pré-operatório e 25 ao pós-operatório. Dos 15 participantes, 8 

ou não tiveram nenhuma sessão pós-operatória ou tiveram apenas uma sessão pós-operatória, 

sendo este o motivo de exclusão por não ter sido possível realizar avaliação final com 

levantamento dos ganhos obtidos. Estes dados vêm corroborar a literatura existente que afirma 

que devido ao reduzido tempo de internamento, este não permite uma completa reabilitação 

da pessoa (Menoita et al., 2014). 

Focando na amostra final dos 7 participantes, nesta, obteve-se uma média de 11,67 dias de 

internamento, sendo o período mais longo de internamento de 21 dias e o mais curto de 4 dias, 

com uma média de dias de internamento pós-operatório de 8,5 dias correspondendo o período 

mais longo a 15 dias e o mais curto de 3 dias. No núcleo dos 7 participantes foram realizadas um 

total de 26 sessões de ER, correspondendo 6 ao pré-operatório e 20 ao pós-operatório.  

Dos 7 participantes, 5 são do género feminino e 3 são do género masculino. A pessoa mais 

velha tem 89 anos e a mais nova tem 74 anos, representando uma média de idade de 78 anos. 

Dos 7 participantes, 5 sofreram fratura do membro inferior após queda destes 3 são do género 

feminino e 2 são do género masculino; e 2 sofram submetidos a ATJ eletiva sendo 1 do género 

feminino e 1 do género masculino.   

Se olharmos para a amostra dos 15 participantes, 12 sofreram fratura do membro inferior 

após queda e 3 foram submetidos a ATJ eletiva. Das pessoas que sofreram fratura do membro 
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inferior 10 são do género feminino e 2 do género masculino. Já no que diz respeito à ATJ eletiva, 

2 eram do género feminino e 1 do género masculino  

Estes dados corroboram a literatura disponível que refere que a fratura do membro inferior 

ocorre mais comumente em pessoas do género feminino e em pessoas progressivamente mais 

idosas (Silva et al., 2018). 

 

No que diz respeito à avaliação dos resultados obtidos relativamente à avaliação do equilíbrio 

pelo teste de Tinetti, teste de equilíbrio e aplicação da escala de Berg, estes apresentam ganhos 

significativos na avaliação do equilíbrio nomeadamente no primeiro dia de levante pós-

operatório e no momento da alta. Estas escalas não foram aplicadas a 5 dos participantes no 

primeiro momento de avaliação, pois estes apresentavam-se em repouso no leito. Já nos que 

diz respeito às pessoas subtidas a ATJ estas têm alta uma delas com o equilíbrio semelhante à 

admissão e outra com um score inferior quando comparando o score da admissão e da alta. 

Para a aplicação de ambas as escalas do equilibro, se comparamos o primeiro momento de 

levante no pós-operatório e o momento da alta, nos 7 participantes verificou-se uma melhoria 

significativa do score para todos os participantes. No que diz respeito à aplicação da escala de 

Berg no primeiro momento pós-operatório esta apresentou uma média de 7,51 

comparativamente com o momento da alta que a presentou uma média de score de 33,42, 

verificando-se grande melhoria no equilibro global nos participantes; no entanto considerando 

que um score inferior ou igual a 45 pontos é considerado como correspondente a 100% de risco 

queda (Souza & Ribeiro, 2012), sentimos necessidade de incluir intervenção para melhorar o 

conhecimento sobre prevenção de queda junto de todos os participantes e cuidadores informais 

nas situações em que se justificou a inclusão do cuidador.  

No que diz respeito à aplicação da escala MIF, tendo em consideração a amostra dos 7 

participantes, se compararmos o primeiro momento de avaliação no pós-operatório e o 

momento da alta, verificou-se melhoria significativa no score final da escala com melhoria do 

nível de independência da pessoa; apresentando uma média de 69,86 para a escala MIF aplicada 

no primeiro momento, comparativamente com o momento final que se obteve uma média de 

93,86. No entanto, realizando a divisão em grupo A, pessoas com fratura do membro inferior; e 

grupo B, pessoas submetidas a ATJ: para o grupo A, o score da escala de MIF no momento da 

alta, com uma média de 87, é inferior ao score obtido no momento prévio ao episódio de queda, 

com uma média de 110,6; corroborando assim a literatura existente que descreve que a pessoa 
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tem alta, mais dependente que no momento prévio ao episódio de queda (Menoita et al., 2014). 

Já para o grupo B, conseguiu-se um score no momento da alta, com uma média de 111 próximo 

da avaliação realizada no pré-operatório, com uma média de 124,5, sendo que ambas as pessoas 

têm alta com independência completa.  

Se nos debruçarmos na escala da classificação funcional da marcha, considerando a 

totalidade da amostra dos 7 participantes, obteve-se ganhos significativos quando comparando 

primeiro levante pós-operatório com uma média de 0,43 e o momento da alta com uma média 

de 2,57. Se nos cingirmos ao grupo B, obteve-se um score igual no momento da alta 

comparativamente com a marcha que a pessoa realizava antes da cirurgia.  

No que diz respeito à avaliação da força, obteve-se resultados que indiciam ganhos em saúde 

em todas as avaliações efetuadas quer a nível do membro inferior intervencionado, quer a nível 

do membro inferior são em que se verificou na maioria das situações redução discreta da força 

na primeira avaliação com força mantida no momento da alta.  

Os ganhos obtidos, demonstram indícios do benéfico da intervenção do EEER, sendo estes 

ganhos obtidos reforçados com estudos semelhantes documentados pela ER no contexto do 

aumento da força muscular, melhoria do equilíbrio e melhoria da capacidade funcional para o 

autocuidado (Palma, Teixeira, Pino, Vieira & Bule, 2021; Dias, Ferrinho & Messias, 2021) 

Os indicadores relacionados com ganhos em conhecimento e capacidade são representados 

pela taxa de ganhos possíveis comparativamente com os ganhos obtidos (OE,2007). Em 

particular, o foco “potencial para melhorar” encontra-se ancorado aos modelos teóricos de 

autocuidado e das transições (OE,2015a).  

No âmbito na melhoria de conhecimento e capacidade considerando a amostra final dos 7 

participantes, conseguimos resultados muito significativos, obtendo uma avaliação no momento 

da alta satisfatória para a todos dos participantes; o método utilizado para a capacitação dos 

participantes foi o método explicativo e expositivo com demonstração, sendo complementada 

com entrega de folheto disponível no serviço para as pessoas submetidas a cirurgia da anca. No 

âmbito da ATJ, o serviço não dispunha de material educativo, tendo a elaboração de um folheto 

sobre esta matéria constituído parte integrante da nossa intervenção. Para três dos 

participantes existiu necessidade de englobar intervenção direcionada ao cuidador informar no 

âmbito na aquisição de conhecimento sobre técnica de transferir-se, exercícios musculo-

articulares e prevenção de queda. Nestas situações o método utilizado foi o explicativo realizado 
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via telefónica, não existindo oportunidade de contactar pessoalmente devido às restrições 

impostas pela pandemia atual foi necessário recorrer à telereabilitação. Facto é, que devido à 

atual pandemia, a telereabilitação tem-se mostrado como uma alternativa viável à intervenção 

presencial tradicional, eliminando barreiras. Espera-se que com a experiência acumulada em 

telesaúde a visão sobre a sua aplicação mude e seja impulsionador da sua expansão com os 

inúmeros benefícios que dela advém, nomeadamente a rentabilização de recursos (Vaz, 

Loureiro, Félix & Novo, 2021). 

Ainda no âmbito da capacitação do cuidador informal, tivemos presente a relevância da 

prevenção de lesões musculo esqueléticas que podem advir da repetitividade e sobrecarga que 

o cuidador informal está sujeito. Este apresenta-se como um problema multifatorial, onde a 

atuação do EEER é encarada como uma prioridade (Matos & Araújo, 2021). 

Se retomarmos aos indicadores dos enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos 

cuidados de ER que nortearam a elaboração do projeto, como balanço final não obtivemos um 

score satisfatório no âmbito da percentagem de pessoas com potencial para melhorar quer 

conhecimento quer a capacidade relacionadas com o autocuidado transferir-se e a realização 

de exercícios musculo articulares comparativamente com os ganhos obtidos no conhecimento 

e capacidade nestes dois domínios. Para esta avaliação englobamos a totalidade da amostra 

inicial dos 15 participantes, sendo que destes apenas 7 tiveram alta com conhecimento e 

capacidade demonstrada nos domínios referidos, representando uma média de 46,67% em 

ganhos absolutos quer no âmbito da aquisição de conhecimentos e capacidades para o 

autocuidado transferir-se, quer no âmbito da aquisição de conhecimentos e capacidades para 

realizar exercícios musculo-articulares.  

Neste âmbito, podemos refletir que a alta hospitalar deveria ser pensada em equipa 

interdisciplinar, promovendo uma transição segura do hospital para o domicílio, pois na grande 

maioria das situações um planeamento inadequando da alta hospitalar corresponde a um 

seguimento desajustado após a alta (Menoita et al., 2014). Ainda, consideramos que o 

envolvimento da equipa de ER do serviço onde decorreu o ensino clínico foi potenciado com a 

nossa intervenção, sendo que constituiu parte integrante da nossa intervenção a realização de 

uma folha de registos de enfermagem de reabilitação onde consta, entre outros itens, a 

avaliação de conhecimentos e capacidades sobre temáticas pertinentes neste contexto a fim de 

documentar os ganhos obtidos neste âmbito e dar continuidade aos cuidados de ER 

desenvolvidos por todos os elementos da equipa de ER.  
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Por fim, gostaríamos de salientar que em todos os planos de cuidados elaborados tivemos 

presente a prevenção de complicações nomeadamente as inerentes à inatividade e no 

momento do levante e treino de marcha o risco de queda, representando este um domínio de 

atuação fulcral do EEER (Sousa & Carvalho, 2017a). 

A avaliação da estabilidade hemodinâmica da pessoa, com especial enfoque na avaliação dor 

antes, durante a após a intervenção encontrou-se sempre presente na nossa linha de prioridade, 

sendo que em algumas sessões a presença de dor obrigou ao reajuste do plano de cuidados 

delimitado. Durante a prestação de cuidados o enfermeiro deve estar atento às manifestações 

de dor que posso ocorrer (OE, 2013), podendo recorrer à crioterapia para controlo da dor (Cruz 

et al, 2021). 

Como limitação do presente estudo, apresentamos o tamanho da amostra que a torna 

insuficiente para explanar a aplicação das presentes conclusões à população com as mesmas 

características.   
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5. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E DESENVOLVIDAS  

 

5.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

Segundo o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, nº 140/2019, 

publicado em Diário da República, II série – nº26, de 6 de fevereiro de 2019, são considerados 

quatro domínios: domínio responsabilidade profissional, ética e legal; domínio da melhoria 

contínua da qualidade; domínio da gestão dos cuidados e o domínio do desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais. 

 

Domínio - responsabilidade profissional, ética e legal 

Neste domínio, as competências a desenvolver prendem-se com o desenvolvimento de uma 

prática ética e legal, atuando de acordo com os princípios éticos e a deontologia profissional; 

sendo que o Enfermeiro na sua prática deve garantir que os cuidados desenvolvidos respeitam 

os direitos humanos e as responsabilidades profissionais (Regulamento n.º 140/2019).  

No campo da ética, evocamos a Lei n.º 156/2015, Capítulo VI - Deontologia profissional de 

Enfermagem, artigo 100 alínea c) “Proteger e defender a pessoa humana das práticas que 

contrariem a lei, a ética ou o bem comum, sobretudo quando carecidas de indispensável 

competência profissional” (Lei n.º 156/2015, p. 8079).  

Seguindo esta linha de pensamento, é também importante evocarmos o REPE como 

orientação do agir, pois decorrer do exercício profissional os Enfermeiros devem cumprir uma 

conduta que respeite os princípios éticos e os direitos e interesses dos cidadãos (OE, 2015c).  

Decidimos evocar as bases da prática regulamentar da Enfermagem, pois este é o primordial 

objetivo do Enfermeiro Especialista: passar por todos os passos e aquisições do ser Enfermeiro, 

mas agora com um olhar diferente sobre os cuidados desenvolvidos.  

Assim, na nossa prática diária durante o Estágio em ER e o Estágio Final, tivemos a 

preocupação de promover a proteção dos direitos humanos; promovendo a privacidade, 

segurança e dignidade da pessoa; bem como demonstrámos tomada de decisão ética sendo 

previamente explicada à pessoa os objetivos do plano de cuidados elaborado, procurando torná-

la parceira na elaboração do mesmo, tendo sempre a confirmação que era de livre vontade a 

participação da pessoa no plano de cuidados de ER proposto. Todos os momentos de partilha e 

reflexão com as Sras. Enfermeiras orientadoras e o Sr. Professor contribuíram para uma prática 

sustentada na ética e direitos humanos, compreendendo desta forma o nosso agir profissional.  
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A grande maioria das situações com que nos deparamos no estágio final, primeiro momento, 

foram situações de fratura de um segmento ósseo do membro inferior, situações abruptas, que 

colocam a pessoa numa situação inesperada e que a posicionam num campo de incerteza 

relativamente ao seu projeto de vida. Após o episódio, devido à lista de espera para cirurgia, 

algumas pessoas chegaram a ficar dois a três dias em repouso no leito. Esta é uma situação que 

gera grande ansiedade e incerteza, em que a pessoa se questiona como será o seu futuro: se 

voltará a andar, se voltará a realizar o seu dia-a-dia como habitualmente ou em algumas 

situações se regressará a sua casa. Existiram algumas situações em que o plano de cuidados de 

enfermagem de reabilitação passou pela escuta ativa e estabelecimento de relação empática 

promovendo o respeito pela autodeterminação e crenças da pessoa, pois o EEER capacita a 

pessoa “física, emocional, mental e psicologicamente” (Barata, 2017, p.124) para que esta 

consiga superar obstáculos, construindo com a pessoa um caminho viável, determinando um 

plano de cuidados de enfermagem de reabilitação onde a pessoa é o elemento central e 

encarada como parceira dos cuidados, apoiando-a na escolha e tomada de decisão (Fernandes 

& Sá, 2021). 

Para a execução do projeto de Estágio, este foi submetido à comissão de ética do CHBM- 

Hospital Nossa Senhora do Rosário, tendo obtido resposta positiva (anexo 1) Neste âmbito 

tivemos sempre presente ao longo do ensino clínico o respeito pela dignidade, privacidade e 

anonimato da pessoa. Para tal, foi desenvolvido um consentimento informado para 

esclarecimento das pessoas envolvidas no projeto e para que fosse da sua livre vontade a 

participação no mesmo (apêndice IV). Assim, como nos comprometemos à manutenção dos 

dados apenas até ao momento que os mesmos sejam necessários para tratamento no relatório 

final de estágio.   

 

Domínio - melhoria contínua da qualidade 

Para a aquisição de competências neste domínio prevê-se que o enfermeiro garanta práticas 

de qualidade com colaboração em projetos de melhoria continua da qualidade, exercendo um 

papel dinamizador e de suporte junto da equipa, colaborando em iniciativas institucionais e no 

âmbito da governação clínica e ainda que garanta um ambiente terapêutico e seguro 

(Regulamento n.º 140/2019).  

A implementação de programas de melhoria da qualidade é reconhecida quer a nível 

internacional pela Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros, 

quer por organizações nacionais como o Conselho Nacional da Qualidade. Sendo que os 
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programas de melhoria da qualidade devem tornar-se parte integrante da prática dos 

enfermeiros e não gerar um conflito com a sua prática (OE, 2001).  

Neste domínio evocamos novamente a deontologia profissional de Enfermagem, Lei n.º 

156/2015, no artigo 109 alínea d) a excelência do exercício, nesta está descrito que o enfermeiro 

na procura da excelência, analisa de forma regular o seu trabalho, adequa normas de qualidade 

aos cuidados prestados tendo em conta as necessidades da pessoa, realiza atualização de 

conhecimentos de forma regular e continua, assim como garante a qualidade dos cuidados (Lei 

n.º 156/2015).  

A OE (2001), define como enunciados descritivos dos padrões de qualidade: a satisfação do 

cliente, a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-estar e o autocuidado, a 

readaptação funcional e a organização dos cuidados de enfermagem. Já no regulamento dos 

padrões de qualidade dos cuidados especializados em Enfermagem de Reabilitação, o colégio 

de especialidade de ER, adota todos os enunciados descritivos dos padrões de qualidade 

referidos para a prática da ER e acrescenta, além dos existentes: a reeducação funcional e a 

promoção da inclusão social (OE, 2011). 

Ao longo na nossa atuação, as atividades desenvolvidas encontraram-se alicerçadas no 

alcance dos padrões de qualidade mencionados, tendo sempre em conta a promoção da 

melhoria continua no sentido da manutenção da satisfação da pessoa e a promoção do seu bem-

estar e autocuidado, refletido nos planos de cuidados implementados. Assim como a 

readaptação e a reeducação funcional esteve sempre presente, no sentido da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e a promoção da inclusão social a quem foram prestados cuidados 

de reabilitação. 

 

Consideramos ter refletido diariamente sobre os cuidados prestados, procurando colmatar 

falhas e melhorar pontos fortes. Tivemos sempre presente a manutenção de um ambiente 

seguro e terapêutico, questionando sempre a pessoa sobre a sua voluntariedade na participação 

no plano de cuidados de ER desenvolvido e mantendo a sua privacidade, correndo as cortinas 

da unidade ou assegurando que a pessoa se encontrava adequadamente vestida no caso do 

treino de marcha. Demonstrámos igualmente preocupação na manutenção de um ambiente 

seguro, bem iluminado, livre de obstáculos, assegurando que o piso se encontrava seco durante 

o levante e treino de marcha com vista à prevenção de quedas. No treino de marcha 

assegurámos que a pessoa apresentava calçado adequado, recorremos ao uso do corrimão ou 

barras de apoio ou disponibilizámos auxiliar de marcha adequado nas situações em que se 
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mostrou necessário. Ainda no âmbito da manutenção do ambiente seguro, no término de cada 

sessão de cuidados de ER, tivemos sempre a preocupação que a pessoa ficava confortável e 

segura, com o nível da cama baixo e os seus objetos pessoais e campainha perto de si. Como 

pontos fulcrais de reflexão sobre os cuidados prestados destacamos os momentos de partilha e 

reflexão com as Sras. Enfermeiras orientadoras e com o Sr. Professor, tendo estes momentos de 

partilha contribuído para reflexão dos cuidados desenvolvidos.  

Na prática, a enfermagem de reabilitação, tem um impacto decisivo não só nos ganhos em 

saúde como na qualidade dos cuidados desenvolvidos nas diversas áreas (Martins, Ribeiro & 

Silva, 2018). Para tal, é preponderante termos presente o regulamento n.º 350/2015 que define, 

pelo colégio de especialidade de Enfermagem de Reabilitação, os padrões de qualidade dos 

cuidados de enfermagem de reabilitação. Neste regulamento estão definidos os enunciados 

descritivos: a satisfação do cliente, a promoção da saúde, a prevenção de complicações, o bem-

estar e o autocuidado, a readaptação funcional, a reeducação funcional, a promoção da inclusão 

social e a organização dos cuidados de Enfermagem.   

Assim, com as atividades anteriormente descritas, tivemos presente a preocupação com a 

satisfação da pessoa, a manutenção do seu bem-estar e a prevenção de complicações. 

Considerando sempre a importância da reflexão sobre os cuidados desenvolvidos uma vez que 

a reflexão sobre os resultados obtidos permite identificar oportunidade de melhoria dos 

cuidados de Enfermagem de Reabilitação (regulamento 350/2015). 

 

No que concerne à integração na equipa, consideramos ter desenvolvido um papel 

dinamizador nas diferentes equipas que integrámos, no sentido da busca contínua da melhoria 

da qualidade. No que diz respeito ao envolvimento nos programas de melhoria contínua já 

instituídos nos serviços pensamos ter cumprido o que se encontrava preconizado, 

nomeadamente na prevenção de queda e de úlceras por pressão. 

A prevenção de queda deve ser considerada em todas as situações de prestação de cuidados. 

Esta é encarada como um indicador de qualidade de cuidados de Enfermagem. Assim, num 

programa de intervenção em contexto hospitalar, devemos ter em conta a nossa atitude 

relativamente a fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. Relativamente a fatores de risco 

intrínsecos devemos ter em atenção: a colocação da campainha junto da pessoa, prática de 

exercícios e atividades específicas para melhorar a mobilidade e funcionalidade e promover idas 

à casa de banho ou oferecer arrastadeira, urinol. Já no que diz respeito aos fatores de risco 

extrínsecos é importante ter em consideração fatores como: uso de calçado aderente, assegurar 
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piso seco, remover obstáculos do quarto, luz noturna acesa e colocar objetos pessoais junto da 

pessoa (Sousa, Marques-Vieira & Branco, 2017).  

O EEER, na sua prática junto da pessoa idosa, deve realizar uma avaliação global e 

multifatorial do risco de queda, com recurso a instrumentos de avaliação e, de acordo com os 

fatores de risco identificados, implementar intervenções terapêuticas individualizadas e 

especializadas que reduzam ou eliminem a interferência dos fatores de risco, com vista à 

prevenção de queda e promoção do autocuidado (Fernandes, Lourenço Sá, & Campos Nabais, 

2020). Consideramos que ao longo da nossa intervenção tivemos sempre presente os fatores 

referidos, contribuindo assim para a prevenção de queda e consequente melhoria da qualidade 

dos cuidados, tendo estas intervenções concorrido igualmente para o desenvolvimento de 

competências comuns no âmbito da melhoria contínua da qualidade.  

 

Ainda no âmbito da melhoria da qualidade, devido à situação pandémica atual, no Estágio de 

ER o projeto iniciado pelos Enfermeiros de Reabilitação no âmbito da enfermagem de 

reabilitação incidia na pessoa internada com alteração do foro cirúrgico, sendo que na data em 

decorreu o estágio o serviço se encontrava direcionado para pessoas internadas a cargo da 

medicina interna e pneumologia.  

Devido à situação pandémica atual, muitos EEER vivenciaram desafios no decurso do 

desempenho de cuidados especializados, ficando estes centrados no domínio da gestão e 

organização. Noutras situações deixou de existir prestação de cuidados de Enfermagem de 

Reabilitação à pessoa internada, passando os EEER para os cuidados gerais, o que obrigou a 

alterações funcionais na equipa e no relacionamento entre os pares (Padilha & Silva, 2020). No 

serviço em que decorreu o estágio em ER verificou-se a passagem dos EEER para os cuidados 

gerais, ficando o projeto de intervenção de ER em suspenso, devido não só à necessidade de 

prestação de cuidados gerais bem como a alteração da tipologia de pessoas internadas.  

Assim, decidimos colaborar para o decurso do projeto de intervenção que ficou em suspenso 

e consideramos, em conjunto com as Sras. Enfermeiras orientadoras, que seria vantajoso 

colaborar na melhoria da folha de registos de ER (apêndice VI), para que a mesma integrasse 

instrumentos de recolha de dados para a documentação dos Cuidados Especializados em ER. 

Consideramos que esta alteração teve um impacto muito positivo pois permite documentar 

indicadores sensíveis à prática de ER, produzindo dados que demonstram resultados sensíveis 

aos cuidados de ER. 
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Ainda no âmbito da melhoria contínua da qualidade, no estágio final no primeiro momento, 

após conversa com a equipa de ER, decidimos contribuir para o projeto que se encontrava em 

desenvolvimento no serviço com a execução de uma folha de registos de ER (apêndice VII) por 

forma a documentar os cuidados prestados, dar continuidade aos mesmos contribuindo para a 

transição segura para o regresso a casa e ainda permitir a documentação de resultados sensíveis 

aos cuidados em reabilitação, demonstrando desta forma os ganhos em saúde obtidos através 

da prestação de cuidados especializados. O projeto, ainda em fase de execução, incluía um 

objetivo de validação de conhecimentos e competências da pessoa e/ou cuidador num 

momento posterior à alta hospitalar que seria na consulta de ortopedia. Desta forma, conseguir-

se-ia validar a ocorrência de uma transição segura no regresso a casa. A referida validação foi 

incluída na folha de registos de ER.  

Pois, temos presente, que o planeamento da alta hospitalar constitui um problema na 

garantia da continuidade dos cuidados e consequente transição segura e informada entre os 

diferentes níveis de cuidados sendo fulcral o planeamento precoce do regresso a casa com a 

participação ativa e responsabilização da pessoa e família que recebem os cuidados, assim como 

é basilar que a comunicação entre os diferentes níveis de cuidados seja “simples, objetiva, 

continua e com feedback” (Paniagua et al., 2018 p.2402).  

Reconhecemos, que existe no serviço onde decorreu o primeiro momento do estágio final, 

uma lacuna neste processo de transição segura nos diferentes níveis de cuidados. No entanto, 

a equipa de ER no momento já teria identificado tal lacuna e encontrava-se no desenvolvimento 

de um projeto de intervenção nesse sentido. No entanto, com as restrições provocas pela 

pandemia ocorreu um retrocesso no processo de desenvolvimento e aplicação no mesmo. À 

semelhança do estágio em ER, os EEER encontravam-se de forma integral na prestação de 

cuidados gerais tendo atribuído o mesmo número de horas de cuidados que a restante equipa, 

condicionando a prestação de cuidados de ER.  

Toda a alteração de prestação de cuidados de ER provocada pela atual pandemia gerou 

diminuição da satisfação com a qualidade dos cuidados de ER e ainda em algumas situações 

ocorreram desafios éticos e deontológicos nos EEER (Padilha & Silva, 2020) sendo esta uma 

situação desmotivadora para a persecução dos cuidados e projetos em curso, consideramos 

então que a nossa intervenção foi geradora de instigação e impulso para a retoma aos projetos 

em desenvolvimento.   
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Como resposta a este domínio, no segundo momento do estágio final, com a formação 

realizada, apesar do tema não estar inserido nos conteúdos de formação programada no âmbito 

institucional, consideramos que incidimos num tema útil e que estimulou o diálogo e reflexão 

sobre as práticas diárias da equipa na prevenção de LMERT nomeadamente durante a 

transferência da pessoa da cama para cadeira.  Para a realização da presente formação 

realizámos uma breve revisão sobre o tema tendo sido desenvolvido um plano de formação 

(apêndice VIII) e criada uma checklist para a validação da aprendizagem após a sessão de 

formação (apêndice IX).   

 

Pensamos ainda ter contribuído, no âmbito da melhoria contínua da qualidade, com a 

realização material educativo para fornecer às pessoas alvo de capacitação:  

- Reeducação funcional respiratória - posições de descanso e relaxamento (apêndice X);  

- Terapêutica inalatória por camara expansora (apêndice XI); 

- Artroplastia do Joelho – exercícios recomendados (apêndice XII);  

- Cirurgia da Anca – exercícios recomendados (apêndice XIII);   

 

A elaboração do material educativo deve seguir um processo sistemático de seleção e 

desenvolvimento do conteúdo dos mesmos, com consequente revisão e avaliação. Para tal, é 

necessário que os mesmos sejam compreensíveis, relevantes, informativos e inteligíveis. Estes 

devem ser elaborados com uma linguagem simples, adequada à literacia das pessoas alvo, 

apresentados de forma estruturada e organizada. Para que o seu conteúdo seja de boa 

qualidade, é necessário que sejam baseados na melhor evidência científica e que seja realizada 

uma revisão pelos pares e pelas pessoas alvo da intervenção (Rosendo & Santiago, 2017). 

Para a elaboração do material acima descrito realizámos uma pesquisa dos folhetos 

desenvolvidos na área em Portugal e no estrangeiro elaborados em língua inglesa. Sendo que 

na execução dos mesmos tivemos em atenção a adequação da linguagem, o conteúdo bem 

como a estrutura. Após a realização dos folhetos, executámos junto de alguns dos pares do 

serviço a revisão do conteúdo desenvolvido procedendo a alteações de estrutura e adequação 

da linguagem. No entanto, não consideramos ter concluído esta mesma revisão pois não 

estavam presentes a totalidade dos pares da equipa e deveríamos ter incluído outros peritos na 

área, assim como não foi realizada revisão pelas pessoas alvo da intervenção. Deixámos, no 

entanto, a intenção e o desafio para que a equipa ou mesmo novos alunos em EEER 

prosseguissem com os respetivos passos de validação.  
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Este processo constituiu um grande momento de aprendizagem, contribuindo não só para a 

aquisição de competências de comuns de Enfermeiro Especialista como para a aquisição de 

competências de mestre, que teremos presente no desenvolvimento ou revisão de material 

educativo.  

 

Domínio - gestão dos cuidados  

Neste domínio são consideradas as competências “gere os cuidados de enfermagem, 

otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde”, “adapta a liderança e 

a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados” 

(Regulamento n.º 140/2019, p. 4748). 

Durante todos os períodos de estágio foram executados planos de cuidados individualizados 

para cada pessoa, tendo sido sempre previamente validados com as Sras. Enfermeiras 

orientadoras, sendo que é responsabilidade do EEER a gestão destes cuidados.  

Pensamos ter assumido de forma satisfatória a gestão dos cuidados prestados, tendo em 

conta a melhor articulação com os diferentes cuidadores em cada contexto. Nomeadamente, 

no contexto com estágio de ER, articulação com os senhores fisioterapeutas por forma a garantir 

a continuidade dos cuidados e maximização dos ganhos obtidos, rentabilizando os recursos 

existentes e promovendo desta forma o bem-estar e satisfação da pessoa; bem como 

articulação com a equipa de gestão de altas hospitalar nas situações em que consideramos 

relevante a articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCC).  

No contexto ortopédico, salientamos a articulação com a assistente social, que no serviço 

onde decorreu o ensino clínico, representa um elemento fulcral na continuidade dos cuidados 

na transição para o domicílio. Assim, demonstrámos preocupação no sentido de encaminhar as 

situações que nos pareceram relevantes para a assistente social no sentido iniciar diligências 

para encaminhamento nomeadamente para apoio domiciliário ou RNCC. 

No estágio que decorreu no segundo momento do estágio final, salientamos a articulação 

realizada com a terapeuta da fala nas pessoas com alteração da deglutição, comunicação verbal 

comprometida por disartria ou afasia presente e paresia facial. Na pessoa com alteração da 

deglutição deve existir uma estreita colaboração com a equipa multidisciplicar devido 

reeducação da deglutição ser um processo complexo e demorado (Braga, 2017). 

Em todos os contextos demonstrámos ainda preocupação na articulação com a equipa 

médica assistente por forma a transmitir toda a informação pertinente dos cuidados de 

reabilitação realizados e resultados obtidos. 
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Para a continuidade dos cuidados foram realizados registos de ER tanto no sistema 

informático como em folha em formato em papel existente nos serviços; nos serviços em que 

existia quadro, foi assinalado no quadro de informação das pessoas internadas na sala de 

passagem de turno as pessoas a quem estavam a ser prestados cuidados de ER bem como na 

folha de passagem de turno, deixando notas como incentivar a realização de exercícios 

respiratórios, supervisão da realização de broncodilatadores, ou incentivar marcha com 

andarilho, para que nos turnos seguintes existisse continuidade dos cuidados desenvolvidos pela 

ER. Ainda no âmbito dos registos de enfermagem, na nota de alta/transferência sempre que 

consideramos pertinente foram incluídas os focos, diagnósticos e intervenções em curso e/ou 

nota de evolução ao longo do internamento no âmbito dos cuidados de ER, com respetivos 

resultados obtidos. Neste último ponto, no segundo momento do estágio final, no contexto da 

pessoa com alteração neurológica, salientamos a preocupação que toda a informação relevante 

dos cuidados de enfermagem de reabilitação consta-se na nota de transferência, 

nomeadamente nas pessoas com alteração da deglutição onde é fulcral a manutenção não só 

da reabilitação como é basilar a manutenção de cuidados adequados como a textura da dieta 

adequada entre outros cuidados a fim de prevenir complicações.  

No domínio da gestão de cuidados consideramos ainda que o momento de formação 

realizado no estágio final, segundo momento; bem como os momentos de transmissão de 

conhecimento de forma informal à equipa de enfermagem ao longo de todos os ensinos clínicos 

constituíram intervenções que concorreram para a aquisição de competências neste domínio. 

Neste último ponto salientamos a transmissão de conhecimento à equipa de enfermagem de 

forma informal quando solicitados, nomeadamente no âmbito da técnica de posicionamento da 

pessoa com derrame pleural, posicionamento da pessoa com acidente vascular cerebral, 

avaliação da deglutição e treino de marcha.  

Perante a família, sendo esta encarada como parte integrante dos cuidados, tivemos igual 

preocupação na transmissão de informação relevante sobre os cuidados de reabilitação. Aqui, 

salientamos a telereabilitação aplicada ao cuidador no contexto da aplicação do projeto de 

estágio.   

Consideramos assim que demos resposta ao domínio da gestão de cuidados, assumindo a 

responsabilidade pela otimização do plano de cuidados, potenciando o trabalho em equipa e 

rentabilizando os recursos existentes.  
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Domínio - desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

Para este domínio espera-se que o enfermeiro desenvolva e demonstre “o 

autoconhecimento e a assertividade” e baseie “a sua praxis clínica especializada em evidência 

científica” (Regulamento n.º 140/2019, p. 4749).  

Regressando à deontologia profissional de Enfermagem, Lei n.º 156/2015, no artigo 97.º, 

deveres em geral, pode ler-se que todos os membros efetivos da Ordem estão obrigados a 

dotar-se dos mais adequados e atuais conhecimentos científicos e técnicos para a melhor 

qualidade de cuidados de enfermagem desenvolvidos e aplicados, mantendo em toda a 

circunstância do respeito pela vida, pelo bem-estar e pela dignidade humana (Lei n.º 156/2015). 

A necessidade de busca por atualização de conhecimentos foi uma constante e constituiu 

parte integrante de todo este processo formativo. A formação e atualização de conhecimento 

do enfermeiro é uma responsabilidade para consigo, devendo existir uma continuidade no 

caminho para a construção pessoal e profissional assente na aquisição de competências 

(Fernandes & Sá, 2021). 

Neste domínio, todo o contexto teórico da presente formação foi fulcral para a aquisição de 

conhecimento científico e consequente aquisição de competências, salientamos as aulas 

práticas que detiveram grande relevância para a aprendizagem. Devido ao atual contexto 

pandémico, as aulas práticas sofreram reorganização, tendo sido o tempo previsto para as 

mesmas reduzido, no entanto, não sentimos que esta alteração tenha prejudicado 

negativamente este domínio. 

Destacamos todos os momentos de partilha com as senhoras Enfermeiras orientadoras e 

com o senhor Professor como contributo fulcral da aquisição de competências no domínio da 

atualização de conhecimentos para uma prática clínica baseada na melhor evidência científica, 

fornecendo linhas orientadoras para a busca da melhor evidencia científica para as diversas 

situações encontradas.   

Ao longo dos três momentos de estágio tivemos sempre em conta a importância da detenção 

de conhecimentos técnicos e científicos para o exercício diário da nossa intervenção enquanto 

futura EEER e sempre que se verificou necessário revemos e reforçamos os conhecimentos 

científicos e técnicos que consideramos pertinentes para a nossa atuação, procurando sempre 

prestar cuidados teoricamente fundamentados.  

No decorrer do estágio final, sentimos que a área do foro ortopédico foi a que 

manifestamente detínhamos menos conhecimentos teóricos por ser uma área muito específica 

com a qual nunca tivemos contacto na prática, sentindo maior necessidade de busca e 
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atualização de conhecimento. Tivemos esta perceção no decurso do ensino clínico, pois é no 

decurso da atuação na prática que conseguimos ter uma melhor compreensão do impacto do 

estudo desenvolvido (Baixinho, Presado, Ferreira & Costa, 2019). Consideramos que cumprimos 

o compromisso, mantendo atualização constante de conhecimentos para o domínio da melhoria 

contínua da qualidade, onde buscámos a melhor evidência para a prestação de cuidados de 

qualidade, tendo sempre como pano de fundo os enunciados descritivos dos padrões de 

qualidade definidos pela OE.  

 

No foro neurológico, aprofundámos conhecimentos na realização do exame neurológico 

detalhado, com especial enfoque na avaliação da deglutição.   

Para uma efetiva avaliação e diagnóstico de ER da pessoa com alteração neurológica, devem 

ser aplicados instrumentos de avaliação da deglutição com vista ao desenvolvimento de um 

plano de cuidados de ER de acordo com os fatores de risco identificados e atuar nestes por forma 

a eliminar ou reduzir as consequências negativas que deles advém (Silva & Grilo, 2018). Assim, 

numa pessoa com alteração do foro neurológico, nomeadamente a pessoa com AVC, é basilar 

uma detalhada avaliação da deglutição realizada por peritos na área, por forma a detetar 

precocemente alterações da deglutição e entrevir precocemente nessas mesmas alterações 

com foco na prevenção de complicações decorrentes da alteração da deglutição como a 

pneumonia de aspiração, desnutrição, desidratação e consequente aumento no tempo de 

internamento (Braga, 2017). 

 

Consideramos assim ter dado resposta no domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, executado prática reflexiva acerca dos cuidados desenvolvidos e prestados, 

caminhado para o autoconhecimento; bem como, em todas as práticas diárias existiu a 

preocupação que estas fossem devidamente sustentadas com bases teóricas a fim de garantir a 

melhor evidência científica para os cuidados desenvolvidos. Assim como todos os momentos de 

avaliação e partilha realizados com as Sras. Enfermeiras orientadoras e com o Sr. Professor 

contribuíram para uma prática reflexiva e melhoria do autoconhecimento e assertividade.  

Ainda no domínio do desenvolvimento de aprendizagens consideramos que demos resposta 

com a realização da análise bibliométrica sobre o cuidador informal em curso e do registo da 

revisão no Open Science Framework. 
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 5.2. Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação  

 

Por outro lado, cada área de especialidade apresenta competências específicas a cada área 

sendo que estas surgem do âmbito de intervenção de cada especialidade, procurando dar 

resposta e ser adequadas às necessidades e problemas de saúde das pessoas decorrentes do 

ciclo vital (Regulamento n.º 140/2019).  

 

No caso da Enfermagem de Reabilitação, pode ler-se no Regulamento competências 

específicas do EEER que “as competências específicas do EEER são as seguintes: Cuida de 

pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em todos os contextos da prática 

de cuidados; Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da 

participação para a reinserção e exercício da cidadania; Maximiza a funcionalidade 

desenvolvendo as capacidades da pessoa” (Regulamento n.º 392/2019, p.13566).  

Ao longo de todo o percurso académico, todas as atividades desenvolvidas concorreram para 

a aquisição de competências especificas do EEER, em particular as atividades desenvolvidas ao 

longo dos ensinos clínicos tiveram um papel fulcral para a aquisição e desenvolvimento das 

mesmas. Assim todas as atividades até agora referidas contribuíram igualmente para a aquisição 

de competências especificas do EEER.  

 

Competência - Cuida de pessoas com necessidades especiais, ao longo do ciclo de vida, em 

todos os contextos da prática de cuidados 

 

Durante os três momentos dos diferentes estágios, foram desenvolvidos diversos planos de 

cuidados de treino cardiorrespiratório, motor e neurológico individualizados. Tendo sindo 

documentado no estágio de ER um plano de cuidados (apêndice XIV) onde foi avaliada a 

funcionalidade e realizado o diagnóstico de alterações que determinavam limitações da 

atividade tendo sido concebido um plano de intervenção individualizado com vista a promover 

as capacidades adaptativas para promoção do autocuidado. Este plano foi implementado com 

o objetivo de reeducar as funções ao nível motor e cardiorrespiratório. No final foram avaliados 

os resultados das intervenções planeadas, tendo sido notórios os ganhos obtidos. Os planos de 

cuidados realizados e implementados no estágio final, foram documentados no presente 
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relatório, onde realizámos uma reflexão e discussão sobre os resultados obtidos nos planos de 

cuidados aplicados.  

O primeiro passo no processo de enfermagem é a avaliação inicial, que visa a documentação 

e planificação dos cuidados, fundamentando e justificando as intervenções de enfermagem. 

Para tal, o enfermeiro deve buscar a melhor informação junto da pessoa e família bem como 

recorrer a todos os recursos ao seu dispor. Assim, a avaliação inicial é encarada como um 

processo organizado e sistemático de informação com o objetivo de identificar alterações nas 

diferentes necessidades da pessoa e planear intervenções passiveis de contribuir para a 

satisfação dessas necessidades (Simões & Simões, 2007). 

Para a realização da avaliação inicial recorremos à informação fornecida pela pessoa e 

família, à consulta do processo em sistema informático e a vários instrumentos de recolha de 

dados para a documentação e monitorização dos Cuidados Especializados em ER com vista a 

acompanhar a efetividade do plano de cuidados bem como recolher dados sensíveis à prática 

de cuidados de ER.    

Os instrumentos a que na sua prática o EEER recorre necessitam de ser válidos, fiáveis e 

responsivos. Permitindo realizar a avaliação do caso, verificar a efetividade das intervenções, 

conduzindo à resolução do diagnóstico de Enfermagem e ainda no âmbito da investigação 

traduzir a efetividade dos cuidados de ER. Assim, a verificação da viabilidade e qualidade métrica 

dos instrumentos na escolha dos mesmos torna-se fulcral por forma a minimizar viés nos 

estudos e igualmente demonstrar a eficácia das intervenções de enfermagem e de enfermagem 

de reabilitação (Sousa, Marques-Vieira, Severino, & Caldeira, 2017).  

Ao longo dos ensinos clínicos recorremos a diversos instrumentos de avaliação. Para a reali-

zação da colheita de dados no âmbito do projeto de estágio realizamos um instrumento de co-

lheita de dados (apêndice II); neste, a avaliação inicial foi documenta segundo a avaliação inicial 

de enfermagem, Necessidades Humanas Fundamentais segundo o Modelo de Virgínia Hender-

son (Simões & Simões, 2007), foram incorporadas escalas e instrumentos de avaliação: Medical 

Research Council modificada para avaliação da força muscular; teste de Tinetti – teste do equi-

líbrio e escala de equilíbrio de Berg para avaliação do equilíbrio, a Medida Funcional da Inde-

pendência com o objetivo de diagnosticar o grau de capacidade/incapacidade funcional de adul-

tos e idosos para a realização de tarefas motoras e cognitivas de vida diária, bem como monito-

rizar a evolução da pessoa durante os programas de reabilitação (OE, 2016). 

No decorrer dos ensinos clínicos tivemos ainda oportunidade de aplicar outros instrumentos 

de avaliação como: O índice de Barthel, com o objetivo de avaliar o nível de independência da 
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pessoa para a realização de dez atividades básicas de vida, a Escala de Ashworth Modificada 

para avaliar o tónus muscular, Escala de Borg modificada – avaliação de dispneia com o objetivo 

de avaliar a sensação de dispneia percebida pela pessoa e determinar limites seguros para as 

atividades propostas; para avaliar a sensação de dispneia, Escala London Chest Activity of Daily 

Living com o objetivo de avaliar a limitação na realização das AVD por dispneia presente (OE, 

2016).   

No decorrer dos ensinos clínicos tivemos oportunidade de implementar programas de RFR e 

RFM.  

No âmbito da RFR salientamos a intervenção junto da senhora AM, no contexto de interna-

mento por exacerbação de asma, em que a intervenção incidiu principalmente na capacitação e 

empoderamento da pessoa para a doença, fatores desencadeantes, como proceder durante a 

crise (DGS, 2014), bem como ensino, instrução e treino sobre os exercícios respiratórios e posi-

ções de descanso e relaxamento (Cordeiro & Menoita, 2012). Neste, foram notórios os ganhos 

obtidos, sendo que para nós o maior e mais importante ganho foi a melhoria no bem-estar e 

qualidade de vida que a nossa intervenção representou para a pessoa. 

Ainda no contexto da RFR, a titulo de exemplo, foram implementadas técnicas de descanso 

e relaxamento, técnicas de conservação da energia, consciencialização e controlo da respiração, 

reeducação diafragmática e costal, terapêutica de posição; ensino, instrução e treino de espiro-

metria de incentivo, mecanismos de limpeza das vias aéreas como o ensino da tosse e o ciclo 

ativo das técnicas respiratórias, técnicas de correção postural e ensino, instrução e treino de 

utilização de terapêutica inalatória nas diversas situações encontradas ao longo de todos os en-

sinos clínicos.  

A RFR é aplicada com o grande objetivo de promover a limpeza das vias aéreas, melhorar a 

ventilação pulmonar, melhorar a oxigenação e as trocas gasosas, prevenir complicações e ace-

lerar o processo de recuperação (Menoita & Cordeiro, 2012). Sendo a RFR transversal às diversas 

áreas de atuação do EEER, esta teve presente em todos os ensinos clínicos. Pois, na pessoa com 

inatividade devido à condição clínica, reconhecemos o risco de complicações respiratória ine-

rentes, apresentado a RFR um papel preponderante na prevenção das mesmas.  

No domínio músculo-esquelético, foram aplicados programas de treino motor com o grande 

objetivo de maximizar a funcionalidade da pessoa. Neste, foi possível executar por exemplo pro-

gramas de fortalecimento muscular, exercícios de mobilização osteoarticular, treino de equilí-

brio e treino de marcha com recurso a auxiliar de marcha nas situações que se verificou neces-

sário.   



 
 

 
dez-21 | Página 80 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

No âmbito da recuperação da função sensoriomotora na pessoa com AVC foram desenvolvi-

dos planos de treino de estimulação sensorial, aplicação de técnica de facilitação cruzada, posi-

cionamento em padrão anti-espástico, programas de mobilizações, atividades terapêuticas 

como o rolar na cama, a ponte, rotação controlada da anca, automobilização, carga no cotovelo, 

exercícios de equilíbrio; ensino, instrução e treino de técnicas de levante e transferência e treino 

de marcha. As intervenções aplicadas na reabilitação motora da pessoa com alteração da função 

sensoriomotora, nomeadamente na pessoa com hemiplegia têm como objetivo, estimular a sen-

sibilidade, reeducar o reflexo postural, prevenir a instalação de espasticidade e estimular o mo-

vimento voluntário no lado afetado (Menoita et al, 2014).  

 

Consideramos que com a realização, aplicação e avaliação de planos de cuidados individuali-

zados ter dado resposta de forma satisfatória à aquisição desta competência específica do EEER.  

  

Competência - Capacita a pessoa com deficiência, limitação da atividade e/ou restrição da 

participação para a reinserção e exercício da cidadania  

Competência - Maximiza a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa 

  

O projeto de estágio teve como pano de fundo estas competências especificas, no sentido 

em que o mesmo foi concebido no âmbito da capacitação e empoderamento da pessoa com 

compromisso do autocuidado transferir-se com o objetivo de promover estratégias adaptativas 

com vista ao autocontrolo e autocuidado no processo de transição saúde/doença sendo que 

este teve como objetivo fulcral a readaptação funcional da pessoa, capacitando-a, buscando a 

sua satisfação e a promoção da melhoria da qualidade de vida.  

 

No regulamento de competências dos EEER no critério de avaliação J1.1.6 encontra-se 

descrito que o EEER “avalia o impacto que a alteração da capacidade funcional tem na qualidade 

de vida e bem-estar da pessoa em todas as fases do ciclo vital, com ênfase na funcionalidade e 

autonomia” (Regulamento n.º 392/2019, p.13566). 

Neste âmbito, avaliámos a incapacidade funcional de cada pessoa, em concreto no episódio 

com que mais frequentemente nos deparamos que foram os episódios de fratura óssea do 

membro inferior, sendo que estes provocam a existência de dependência súbita, obrigando à 

necessidade de adaptação à nova situação de vida; surgindo o Enfermeiro, como agente 
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facilitador da transição para a nova realidade, direcionando a sua intervenção à pessoa e/ou 

família (Martins & Mesquita, 2016)  

Posto isto, consideramos que no decorrer dos ensinos clínicos, fomos agentes facilitadores 

da transição no processo saúde-doença face às alterações com que nos deparamos em cada 

pessoa decorrentes de um episódio súbito que provocou a alteração da sua funcionalidade e 

autonomia. Para tal, contribuímos para o processo de aceitação da mudança ocorrida e 

trabalhamos no sentido motivacional para a adesão aos programas de treino proposto com o 

objetivo da busca e restabelecimento das capacidades prévias ao episódio ocorrido, ajudando a 

pessoa a acreditar ser capaz de realizar as atividades propostas para alcançar os objetivos 

delimitados.  

 

Em Enfermagem de Reabilitação o foco é situado em colocar a pessoa na sua máxima 

funcionalidade por forma a alcançar o máximo de independência funcional. No entanto é fulcral 

considerar que as barreiras arquitetónicas podem condicionar amplamente a capacidade de 

independência. Sendo que o nosso foco de atuação nunca se pode cingir ao momento presente, 

por exemplo o internamento, e a melhoria da funcionalidade do individuo sem considerar a alta 

e a ida para o domicílio e antever com que barreiras arquitetónicas se irá a pessoa deparar. 

(Pereira, Martins, Gomes, Aguilera & Santos, 2018).  

Assim, para que a pessoa consiga atingir o seu máximo de funcionalidade é necessário ter 

em consideração todos os elementos que se podem constituir como barreiras arquitetónicas. O 

Enfermeiro de Reabilitação deve debruçar-se não só na redução de barreiras arquitetónicas 

existentes no domicílio da pessoa como também em toda a área urbana arquitetónica 

envolvente. A existência de degraus para acesso ao domicílio, a ausência de uma casa de banho 

adaptada num local público, pode constituir-se como barreira arquitetónica levando a pessoa a 

isolar-se na sua casa por saber com que barreiras se irá deparar. Constituindo-se assim a 

promoção da acessibilidade um elemento fulcral na promoção da qualidade de vida das pessoas 

com redução da mobilidade (Ribeiro, Silva, Góis, Grilo & Reis, 2017).  

O Enfermeiro de Reabilitação apresenta um papel fulcral no aumento da literacia em saúde 

sobre esta temática junto dos cidadãos para consequentemente aumentar a sua participação e 

envolvimento nas decisões que afetam a sua vida (Pereira et al, 2018). 

Na avaliação inicial de cada pessoa em que incidimos a nossa intervenção, tivemos presente 

a necessidade de levantamento de barreiras arquitetónicas existentes no domicílio da pessoa.  
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Na grande maioria das situações a pessoa tem alta do internamento sem se encontrar no 

estado de capacidade funcional que se encontrava antes da admissão (Menoita et al, 2014). 

Escadas ou mesmo o uso da banheira constituem barreiras arquitetónicas que no regresso a 

casa se constituirão como obstáculos à promoção da independência da pessoa. Na maioria das 

situações verificadas a pessoa tinha alta sem se encontrar capacitada para subir e descer escadas 

de forma independente. Assim, focamos a nossa intervenção no ensino, instrução e treino do 

autocuidado transferir-se, ensino, instrução e, nas situações em que foi possível treino de 

marcha e ensino e instrução de subir e descer escadas, não se encontrando na grande maioria 

das situações condições para iniciar treino de subir e descer escadas.  

Tivemos sempre presente a preocupação de identificar fatores de risco de queda existentes 

no domicílio da pessoa, como a presença de tapetes, espaço de circulação livre de obstáculos, 

uso de iluminação correta, uso de calçado adequado por forma a prevenir queda. A grande 

maioria das pessoas em quem incidiu a nossa intervenção encontravam-se internadas por 

fratura resultante de queda, sendo este um fator de risco para nova ocorrência de queda. Assim 

verificámos que seria preponderante intervir nesta temática.   

 

Como forma a complementar a capacitação para o autocuidado transferir-se pareceu-nos 

relevante incluir a capacitação para a realização de exercícios musculares, seguindo a ideia de 

que o trabalho de fortalecimento muscular deve ser prévio para a realização de uma marcha 

segura (Marques-Vieira & Caldas, 2016). Assim, tornou-se fundamental o incentivo à 

continuidade da execução do autocuidado transferir-se de forma segura bem como a realização 

de técnicas de exercício muscular e articular em domicílio, como forma a prevenir a inatividade 

e à manutenção de um programa de reabilitação seguro em domicílio até novas recomendações 

pelos profissionais que realizarão o acompanhamento da pessoa/família.  

  

5.3. Competências de Mestre  

 

No capítulo II artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto pode ler-se que para a 

aquisição do grau de mestre de uma especialização de natureza profissional, o estudante deve 

recorrer à investigação baseada na prática. O mesmo decreto, apresenta que o grau de mestre 

é conferido aos estudantes que demonstrem:  
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• Capacidade de, em contexto de investigação, desenvolver e aprofundar conhecimentos 

obtidos no 1.º ciclo;  

• Capacidade de resolução de problemas e compreensão em situações não familiares 

ainda que na sua área de estudo, tendo por base os conhecimentos adquiridos;  

• Capacidade de, através da integração de conhecimentos, lidar com situações comple-

xas, desenvolvendo soluções mesmo que em situações limitadas ou incompletas, “inclu-

indo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem 

dessas soluções e desses juízos ou os condicionem” (Decreto-Lei n.º 65/2018, p.4162); 

• Capacidade de comunicar, de forma clara, “as suas conclusões, e os conhecimentos e 

raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas” (Decreto-

Lei n.º 65/2018, p.4162); 

• “Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (Decreto-Lei n.º 65/2018, p.4162). 

As qualificações no quadro nacional de qualificações para o ensino superior acima descritas 

encontram-se muito próximas dos descritores Dublin.  

Em 2003, no comunicado de Berlin, os estados-membros europeus desenvolveram um 

quadro comparativo de qualificações no sistema do ensino superior, com o objetivo de elaborar 

um quadro abrangente de qualificações para o Espaço Europeu do Ensino Superior. Neste, estão 

descritas as qualificações em termos de carga de trabalho, resultados de aprendizagem e 

competências adquiridas, surgindo os descritores Dublin que representam descritores de ciclo. 

Os descritores Dublin são assim, descritores que “ilustram as competências típicas e os objetivos 

associados às qualificações que traduzem a conclusão de cada ciclo” (Direção Geral do Ensino 

Superior, 2011 p. 41). 

 

O grande enfoque no desenvolvimento das competências de mestre é a produção e 

disseminação de conhecimento, de forma clara, recorrendo, maioritariamente, à investigação. 

Esta afirmação é corroborada não só pelo decreto-lei acima apresentado, mas também, no 

preâmbulo do regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista, regulamento 

n.º 140/2019, onde podemos ler que o enfermeiro especialista tem “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” (Regulamento n.º 140/2019, p. 4744). 
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Sendo a presente formação mestrado e especialidade integrada, consideramos que todas as 

atividades anteriormente descritas contribuíram para a aquisição e desenvolvimento de 

competências de mestre, no entanto, existiram atividades que concorreram de forma mais 

preponderante para a aquisição de competências de mestre. Podemos afirmar que a elaboração 

e aplicação do projeto de intervenção vem dar resposta à aquisição de competências de mestre.  

No projeto de intervenção recorremos à metodologia de estudo de caso múltiplos, tendo 

este como objetivos: caracterizar a funcionalidade em pessoas com compromisso do 

autocuidado transferir-se; implementar planos de reeducação para o autocuidado transferir-se; 

identificar resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação e avaliar a 

efetividade da intervenção do enfermeiro de reabilitação em pessoas com compromisso do 

autocuidado transferir-se. Com a aplicação do presente projeto, conseguimos não só realizar 

uma avaliação da funcionalidade detalhada de cada participante, desenvolvendo e 

implementando planos de cuidados individualizados, como conseguimos extrair resultados 

sensíveis aos cuidados de ER que demonstram a efetividade da intervenção do EEER. No 

presente documento realizamos esta documentação, tratamento e avaliação dos resultados, 

dando resposta à capacidade de comunicar, de forma clara, “as suas conclusões, e os 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas” 

(Decreto-Lei n.º 65/2018, p.4162). Sendo que este documento se apresenta como o culminar do 

processo desenvolvido, tendo como objetivo major a obtenção do grau de mestre.  

 

Tradicionalmente, existe uma difusão ou transferência do conhecimento por parte dos 

investigadores, no entanto, começamos cada vez mais a compreender a importância não só 

desta disseminação de conhecimento como a relevância da tradução e intercâmbio de 

conhecimento surgindo assim o termo Tradução e Intercambio de Conhecimento (Vieira, 

Gastaldo & Harrison, 2020). Assim, o investigador deve ter um maior contacto com a prática 

clínica, para melhor compreensão do desenvolvimento de conhecimento no contexto de 

prestação de cuidados, sendo fundamental um trabalho dinâmico em rede com todos os 

intervenientes na produção de conhecimento (Baixinho et al.,2019). A interação entre contextos 

da prática clínica e os processos formativos na área de ER pode e constitui grande parte das 

vezes fator gerador de impulso para novas práticas clínicas, influenciando igualmente os 

percursos académicos “alicerçados, sempre, numa dialética interativa subjacente ao 

desenvolvimento epistemológico” (Padilha et al., 2021, p.88). Assim, este intercâmbio de 

conhecimento, tem como principal objetivo aproximar a produção académica da prática clínica 
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sendo gerador de melhoria dos cuidados de saúde desenvolvidos (Vieira, Gastaldo & Harrison, 

2020). 

Posto o descrito, temos presente, que esta é uma dinâmica contínua de aprofundar 

conhecimento e melhoria dos cuidados desenvolvidos no qual tivemos um papel ativo e 

buscamos incrementar este interesse pela busca e intercâmbio de saberes nos Enfermeiros e 

Enfermeiros de Reabilitação com quem contactamos ao longo de todos os ensinos clínicos e 

levaremos igualmente este interesse para a nossa prática futura enquanto EEER. 

 

Sendo a produção e disseminação de conhecimento o grande alicerce das competências de 

mestre, contribui a realização de um artigo científico para este âmbito. O tema abordado para 

a realização do artigo científico, desde sempre nos suscitou grande interesse e ao longo de todo 

este processo formativo veio a ganhar mais relevância. O artigo que nos encontramos a 

desenvolver é intitulado “Cuidador informal: protocolo de análise bibliométrica”. O grande 

objetivo da revisão bibliometria é analisar os processos de comunicação escrita, conseguindo 

através da análise matemática e estatística obter a natureza e evolução histórica de 

determinada disciplina ou conceito (Pritchard, 1969). Assim, com esta análise, o grande objetivo 

é realizar um retrato da evolução temporal e geografia do conceito do cuidador informal, por 

forma a, em trabalhos futuros interpretar a relevância e com que intenção o termo é mais 

utilizado ao longo de uma linha cronológica.   

 

Neste âmbito da aquisição de competências de mestre, acrescentamos ainda a colaboração 

na alteração/realização de um documento de registos de ER com a introdução de instrumentos 

de recolha de dados para a documentação dos Cuidados Especializados ER. Sabemos que a 

produção, análise e documentação de dados que demonstrem resultados sensíveis aos cuidados 

de enfermagem de reabilitação são fulcrais para o crescimento do corpo de conhecimentos da 

disciplina, assim sendo, consideramos de basilar importância fomentar nos EEER a aplicação 

destes mesmos instrumentos. Assim, a realização/alteração destes documentos de registo 

dirigiu benefício da produção de dados e fomentou nas equipas de enfermagem de reabilitação 

o interesse e debate sobre o tema, gerando melhoria significativa nos resultados desenvolvidos. 

Os respetivos instrumentos de registo e recolha de dados foram apresentados e explicados aos 

elementos da equipa de ER, em formato de formação.  

Outro aspeto que consideramos ter contribuído para a aquisição de competências de mestre, 

foi a realização de material de apoio para entrega às pessoas alvo de educação para a saúde.   
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Por fim, a oportunidade de realizar formação à equipa no estágio final, no segundo momento, 

intitulada “Treino do autocuidado transferir-se”, onde decidimos incluir uma breve abordagem 

sobre as LMERT; considerámos que incidimos num tema da maior relevância e que despertou o 

diálogo e reflexão sobre as práticas diárias da equipa na prevenção de LMERT nomeadamente 

durante a transferência de uma pessoa cama-cadeira, contribuindo este momento formativo 

para a aquisição de competências de mestre.  

Consideramos ainda que demonstrámos capacidade de resolução de problemas e 

capacidade de lidar com situações complexas; pois, tendo sido proposta a extensão do projeto 

de intervenção ao segundo momento do estágio final e não sendo este possível devido aos 

constrangimentos mencionados, buscámos, juntamente com a Sra. Enfermeira orientadora, 

uma solução que transportasse o assunto de interesse do projeto de intervenção à realidade e 

com aplicabilidade do mesmo no contexto que disponhamos.   

Ainda no âmbito da resolução de problemas e capacidade de lidar com situações complexas, 

demonstramos esta capacidade quando fomos confrontados com o cancelamento do primeiro 

ensino clínico e iniciamos uma incessante busca por novos locais de estágio, tendo sido 

necessário reorganizar os seguintes locais de estágio.  

Consideramos que com todas as atividades referidas demos ainda resposta à capacidade de, 

em contexto de investigação, desenvolver e aprofundar conhecimentos obtidos no 1.º ciclo. 

Tivemos sempre presente ao longo deste percurso, que para a aquisição de competências de 

Mestre e Enfermeiro Especialista é basilar existir a reflexão sobre todos os conhecimentos e 

competências adquiridas no 1.º ciclo de estudos, com um olhar diferenciado, refletido sobre a 

nossa prática, capacidades e limitações. Sabemos que todo este processo nos proporcionou a 

evolução para um patamar superior onde assumimos o compromisso de, tendo por base a 

aquisição de competências que nos permitem uma aprendizagem ao longo da vida, buscar e 

construir continuamente conhecimentos e aprendizagens com o intuito da melhoria contínua 

da nossa prática. 

De uma forma global, consideramos que todo o percurso aprendizagem contribuiu para 

alcançar com sucesso a aquisição e desenvolvimento de competências definidas pela OE para a 

atribuição do título de EEER, bem como atingimos as competências descritas pela Lei n.º 65 de 

2018, que representam um paralelismo com os descritores de Dublin para a aquisição do título 

de mestre.  
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Ao longo do percurso realizado, aplicamos os conhecimentos e competências desenvolvidas 

em contextos multidisciplinares, demonstrando capacidade de tomada de decisão em situações 

novas, não familiares, demonstrando capacidade de resolução de problemas. Assim, reforçámos 

o conhecimento adquirido no 1.ºciclo de estudos, demonstrando capacidade de integrar novos 

conhecimentos e capacidades bem como desenvolver exercício reflexivo da prática clínica, 

característica do segundo ciclo de estudos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente relatório permitiu a reflexão sobre todo o trabalho desenvolvido 

ao longo deste processo formativo, com especial enfoque nos ensinos clínicos realizados. 

Consideramos, que atingimos o objetivo do presente documento, sendo que este se prendia 

com exposição de detalhada do processo de desenvolvimento e implementação do projeto de 

intervenção com vista à exposição detalhada dos resultados obtidos; refletindo sobre a prática 

decorrente dos ensinos clínicos e que estratégias contribuíram para a aquisição de 

competências comuns do Enfermeiro Especialista, competências do EEER e competências de 

mestre.  

Consideramos que este foi um percurso bastante positivo e sabemos que com este trajeto 

existiu uma mudança na nossa identidade pessoal e profissional.  

 

Assistimos hoje ao aumento da longevidade, mas muitas vezes uma longevidade sem 

autonomia e funcionalidade, condicionando a qualidade de vida da população idosa. É fulcral 

direcionarmos a nossa atenção para esta população com o intuito de manter e aumentar a 

funcionalidade e autonomia desta população.  

O processo de reabilitação, apresenta-se como um processo continuo, com uma abordagem 

sistemática que contempla etapas e múltiplos intervenientes. A pessoa deve ser encarada como 

parceira no processo de reabilitação, devendo ser colocada no centro dos cuidados 

desenvolvidos a fim de potenciar a sua participação e responsabilização pela sua saúde, bem 

como estabelecer um plano de cuidados individualizado que vá de encontro às preferências, 

expectativas e valores da pessoa. É fulcral que o plano de cuidados de ER seja tangível, assim 

como é preponderante que a pessoa tenha a real noção dos ganhos que pode obter com a 

aplicação efetiva do plano de cuidados.   

No processo de reabilitação da pessoa idosa que teve uma fratura do membro inferior e na 

pessoa submetia a ATJ, o EEER aplica intervenções direcionadas à melhoria da capacidade 

funcional, capacita a pessoa e/ou o cuidador para o desempenho das AVD´s, incentivando à 

persecução do decurso do plano de cuidados de ER. Neste processo, o EEER aparece como figura 

facilitadora durante o processo de reajuste e transição saúde-doença direcionado as suas 

intervenções às necessidades especificas da pessoa, colmatando o défice presente ou potencial 

para o autocuidado.  
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Com o presente relatório contribuímos para reforçar a intervenção do EEER junto desta 

população, demonstrando ganhos efetivos com a intervenção do EEER na pessoa com défice de 

mobilidade para o autocuidado transferir-se. Partimos do autocuidado transferir-se, no entanto 

a nossa intervenção não encerrou nesse âmbito e consideramos que com a elaboração do 

presente projeto conseguimos demonstrar o processo de tomada de decisão em ER de 

reabilitação, documentando os ganhos obtidos e refletindo sobre os mesmos bem como as 

limitações existentes a fim em busca da melhoria continua da qualidade dos cuidados de ER.          

No entanto, apesar dos resultados satisfatórios que obtivemos consideramos que devido à 

dimensão da amostra esta não se apresenta como representativa. Assim, assumimos que este 

trabalhado poderá ser considerado como ponto de partida para outras investigações futuras.  

 

Consideramos ter atingido de forma satisfatória as metas a que nos propusemos. Pensamos 

ter cumprido todos os requisitos para a aquisição de competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista e competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

reabilitação. Esperamos, no culminar deste processo formativo, com a entrega presente 

relatório final, ser detentores de todas as condições para o reconhecimento do título de mestre.    

 

Afirmamos o compromisso de continuidade de busca de mais e melhores conhecimentos 

para a melhoria contínua da nossa prática, assim como temos presente que seremos agentes 

ativos e dinamizadores dentro da equipa, produzindo mais e novos conhecimentos. 
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Caso Pessoa A1  

A pessoa A1, tem 89 anos, género feminino, orientada no tempo espaço e pessoa. Sofreu 

queda da própria altura a 31/03/2021 da qual resultou em fratura sub capital do fémur direito. 

Foi submetida a CRIF (Clamp and Rod Internal Fixation) endomedular com cavilha Gamma 3 

standard estática, lê-se em diário cirúrgico abordagem da anca por via externa cirurgia realizada 

a 05/04/2021. A pessoa A1 teve alta clínica a 08/04/2021, ficando como caso social, saindo do 

hospital a 12/04/2021 para uma residência sénior 

Previamente ao episódio de queda, era independente para todos os autocuidados exceto 

para o autocuidado higiene e autocuidado vestiário onde era dependente em grau reduzido. 

Refere que apresentava algumas limitações na mobilidade, no entanto não necessitava de 

auxiliar de marcha. Reside em moradia térrea, sem escadas no interior, com duas sobrinhas, 

sendo as sobrinhas que supervisionam os autocuidados em que a pessoa é dependente em grau 

reduzido bem como na realização de compras ou atividades burocráticas.  

Informação sobre doença atual insuficiente. Apesar de grande tristeza com a sua situação 

doente manifesta vontade expressa de aprendizagem. Apresenta capacidade cognitiva mantida. 

No momento da avaliação inicial, a pessoa apresentava grande ansiedade com a sua 

situação, referindo que a sua vida acabou, que não irá voltar a andar. Referindo grande tristeza 

relativamente ao destino que teria após a alta. Assim, durante todas as sessões aplicadas ao 

longo do internamento, fomos agentes motivadores e facilitadores de aceitação da nova 

condição da pessoa. Assumimos que tivemos um impacto bastante positivo na melhoria da 

independência da pessoa 1 contribuindo igualmente para o seu bem-estar, autoestima e 

qualidade de vida. Lê-se em consulta de seguimento de ortopedia que a pessoa 1 executa 

marcha com recurso a andarilho sem dificuldade, não se registaram novas quedas 

 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa A1 foi aplicado em cinco 

sessões, a primeira sessão correspondeu ao 1.º dia pós-operatório, tendo sido realizado todo o 

plano de cuidados no leito. A segunda sessão correspondeu ao 4.º dia pós-operatório tendo sido 

realizado levante no turno da manhã, recusa levante no turno da tarde (turno em que decorreu 

a sessão). Na terceira sessão foi iniciada instrução e treino para o autocuidado transferir-se e 

treino de marcha, tendo a sessão sido interrompida por a doente apresentar dor em grau 

elevado. Na quarta sessão, sétimo dia pós-operatório, a pessoa 1 recusa novamente levante por 

falta de força (SIC), aceita plano de cuidados no leito. Na quarta sessão, oitavo dia pós-
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operatório a pessoa aceita realizar levante, sendo realizada sessão no leito, instrução e treino 

para o auto-cuidado transferir-se e treino de marcha.   

 

Verificou-se necessidade de ajuste do plano de cuidados em algumas sessões. A 

primeira, segunda, quarta e quinta sessão decorreram sem intercorrências. No entanto foi 

necessário ajuste do plano de cuidados estabelecido para a segunda e terceira sessão pois a 

doente recusou levante por dor e cansaço. Assim, nestes dias a sessão foi realizada no leito, de 

referir que nestas duas sessões a doente apresentava dor 2-3 recusando, no entanto, analgesia 

e tendo tolerados os exercícios propostos. Na terceira sessão, durante o treino de marcha por 

dor intensa, existiu necessidade de regressar ao leito, revertendo dor apenas com 

posicionamento, não sendo necessária analgesia. A última sessão decorreu conforme planeado 

e sem intercorrências.  

 

Quadro 1 – Avaliação da força pela mMRC pessoa A1 

Fonte: A própria  

 

A pessoa A1 apresentava força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

apresenta alterações da amplitude articular a nível da articulação do ombro bilateralmente e da 

articulação do cotovelo no membro superior esquerdo. Este foi o motivo pelo qual se optou por 

realizar mobilizações ativas-assistidas dos segmentos dos membros superiores, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

mantido. 

  A nível do membro inferior esquerdo verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior direito, 

Sessão    1.º 3º 5.º 

Data    06/04 10/04 13/04 

        

Joelho Direito Flexão  3-/5 3/5 4-/5 

Extensão 3/5 4-/5 5/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  2/5 3-/5 3+/5 

Extensão 2/5 3-/5 3+/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 
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membro intervencionado, este apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 

 

Avaliação do equilíbrio  

A primeira avaliação foi realizada com a pessoa em repouso no leito, não sendo possível 

aplicar as escalas de equilíbrio, assim o gráfico abaixo representa a primeira avaliação do 

equilíbrio realizada no primeiro levante que a pessoa realizou e a segunda avaliação realizada 

perto do momento da alta.   

 

Figura 1 – Avaliação do Equilíbrio pessoa A1 

 

               Fonte: A própria  

 

A pessoa A1 na primeira avaliação apresentava equilíbrio estático e dinâmico na posição 

de sentado e equilíbrio dinâmico e estático na posição ortostática comprometido. Verificando-

se grande melhoria na segunda avaliação em que a pessoa apresenta equilíbrio estático e 

dinâmico melhorado na posição ortostática, conseguindo executar transferência cama-cadeira 

cadeira-sanita com ajuda mínima. Assim como realizar marcha com apoio de andarilho e ajuda 

mínima.  
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Avaliação pela escala MIF   

Relativamente à aplicação da escala MIF, verificou-se um aumento de independência ao 

longo da aplicação do plano de cuidados, nomeadamente para o autocuidado transferir-se em 

que pessoa A1 apresentava dependência em grau elevado na primeira avaliação e tem alta com 

ajuda mínima para este autocuidado.  

 

Figura 2 – MIF pessoa A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: A própria  

 

Comparativamente ao grau de dependência anterior ao episódio de queda, descrito pela 

pessoa, verifica-se que no momento da alta a pessoa apresenta um score mais baixo, relativo ao 

descrito pela pessoa. Significando que a pessoa tem alta mais dependente comparativamente 

ao período anterior à queda, segundo a informação colhida junto da pessoa.  

 

Classificação Funcional da Marcha  

 Verificou-se melhoria significativa ao longo das sessões, sendo que na primeira avaliação 

a pessoa apresentava marcha ineficaz, na segunda avaliação realiza marcha dependente nível II, 

em que requer grande ajuda constante de uma pessoa para manter equilíbrio e coordenação e 

na terceira avaliação apresenta marcha dependente com supervisão, sendo necessária 

supervisão da marcha em superfícies planas e ajuda física para subir escadas ou superfícies 

inclinadas. 
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Figura 3 – Classificação Funcional da Marcha pessoa A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: A própria  

 

Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

 

No que diz respeito à avaliação das dimensões do conhecimento e aprendizagem, 

verificou-se melhora em todas as dimensões, tendo a pessoa A1 alta com melhoria do 

conhecimento sobre o seu processo de doença, com aquisição de capacidades para realizar os 

diferentes autocuidados em segurança, nomeadamente tem alta com capacidade para utilizar 

técnica de adaptação para o autocuidado transferir-se e com capacidade para executar marcha 

com recurso a andarilho em segurança.  

 

Quadro 2 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa A1 

 

Sessão 1.º 2.º 3.º 4.º 5º 

Data 06/04 09/04 10/04 12/04 13/04 

Diagnóstico de Enfermagem      

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND ND M D D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND ND M M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M M D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se - ND ND ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- - ND M D 
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Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- - ND M D 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene - - ND M D 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para autocuidado 

higiene 

- - ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário  

- - - ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- - - ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - - - ND D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - - - ND D 

Conhecimento sobre prevenção de queda  - - ND M D 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha  - - ND ND D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha - - ND ND M 

Conhecimento sobre subir escadas - - - ND M 

Capacidade para subir escadas  - - - ND M 

Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado, D – Demonstrado  

Fonte: A própria  
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Caso Pessoa A2  

A pessoa A2 é do género feminino, tem 77 anos. A dia 02/03/2021 sofreu queda da própria 

em domicílio, refere que o chão estava molhado e escorregou, da qual resultou fratura diafisária 

do fémur direito, tendo sido submetida a 05/03/2021 encavilhamento estático com cavilha 

gamma longa 320mm com parafuso cefálico de 75mm e parafuso distal 40mm, abordagem via 

externa.  A pessoa 2 teve alta clínica a 08/03/2021, saindo do hospital a dia 13/03/2021, dia em 

que a filha da pessoa reuniu as condições necessárias para a receber em casa. 

Encontra-se ansiosa com a sua situação, orientada no tempo, espaço e pessoa. Previamente 

ao episódio de queda era independente para todos os autocuidados, apresentava algumas 

limitações na mobilidade, no entanto não necessitava de auxiliar de marcha. Refere que 

anteriormente à pandemia ia às compras, ao café, dava um pequeno passeio diário, no entanto 

com o início na pandemia tem ficado em casa e a fica é que realiza a tarefa das compras.  

Reside num primeiro andar sem elevador. Refere que na alta irá para casa da filha, um 

terceiro andar com elevador e sem escadas no interior.   

 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa A2 foi aplicado em 6 sessões, 

a primeira e segunda sessões corresponderam ao pré-operatório, tendo sido realizado todo o 

plano de cuidados no leito. A terceira sessão correspondeu ao 3.º dia pós-operatório, tendo sido 

realizado levante e instrução e treino para o autocuidado transferir-se, não tendo sido possível 

iniciar treino de marcha por a pessoa apresentar dor em grau elevado. A quarta, quinda e sexta 

sessão corresponderam ao 4.º, 6.º e 7.º dia tendo sido realizado levante, instrução e treino para 

o autocuidado transferir-se e treino de marcha. Na quarta e quinta sessão a pessoa tolerou 

treino de marcha com andarilho, curta distância e média distância na quinta sessão. Não foi 

possível iniciar treino de marcha com canadianas, nem treino de subir e descer escadas. Por a 

pessoa apresentar dependência em grau moderado para o autocuidado transferir-se e realizar 

marcha com ajuda moderada, sentimos necessidade de realizar ensino telefónico ao cuidador 

para o auto-cuidado transferir-se e marcha. 

Verificou-se necessidade de ajuste do plano de cuidados apenas na terceira sessão que 

por dor presente não foi possível iniciar treino de marcha. A primeira e segunda sessões 

corresponderam ao pré-operatório; a terceira, quarta, quinda e sexta sessão corresponderam 

ao 3.º, 4.º, 6.º e 7.º dia pós-operatório. 
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Quadro 3 – Avaliação da força pela mMRC pessoa A2 

Sessão    1.º 3º 6.º 

Data    03/03 08/03 12/03 

        

Joelho Direito Flexão  3-/5 3/5 4-/5 

Extensão 3-/5 3+/5 4/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  3-/5 3-/5 4-/5 

Extensão 3-/5 3-/5 4-/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Fonte: A própria 

A pessoa A2 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

apesar de apresentar alterações da amplitude articular a nível da articulação do ombro 

bilateralmente e da articulação do cotovelo bilateralmente, este foi o motivo pelo qual se optou 

por realizar mobilizações ativas-assistidas dos segmentos dos membros superiores, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

mantido. 

  A nível do membro inferior esquerdo verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior direito, 

membro intervencionado, não foi possível avaliar a força a nível do joelho direito e anca direita 

na primeira sessão por presença de tração cutânea de 3kg para imobilização do membro. Na 3.ª 

sessão, 3.º dia pós-operatório, este membro apresentava diminuição significativa da força. No 

momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a intervenção 

a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular melhorado. 

 

Avaliação do equilíbrio  

 

A primeira avaliação foi realizada com a pessoa em repouso no leito, não sendo possível 

aplicar as escalas de equilíbrio, assim o gráfico abaixo representa a primeira avaliação do 

equilíbrio realizada no primeiro levante que a pessoa realizou e a segunda avaliação realizada 

perto do momento da alta.   

 



 
 

 
dez-21 | Página 131 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

Figura 4 – Avaliação do Equilíbrio pessoa A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: A própria 

Na primeira avaliação a pessoa A2 apresentava equilíbrio estático e dinâmico na posição 

de sentado e equilíbrio dinâmico e estático na posição ortostática comprometido. Verificando-

se grande melhoria na segunda avaliação em que a pessoa apresenta equilíbrio estático 

mantido, apresentando equilíbrio dinâmico na posição ortostática comprometido, conseguindo 

executar transferência cama-cadeira cadeira-sanita com ajuda moderada. Assim como realizar 

marcha com apoio de andarilho e ajuda moderada.  

 

Avaliação pela escala MIF   

Figura 2 – MIF pessoa A2 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: A própria 
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A pessoa A2 apresentou melhoria a nível da escala MIF, no entanto no momento da alta 

apresentava necessidade de ajuda moderada para mobilidade/transferências, marcha, banho e 

vestir. Verificou-se assim necessidade de incluir o cuidador da pessoa para ensino para estes 

autocuidados. Estes ensinos foram realizados telefonicamente, devido à situação pandémica 

atual, sendo entregue material de apoio à pessoa.  

Pela informação fornecida pela pessoa, no momento da alta encontra-se mais dependente 

comparativamente à sua condição prévia ao episódio de queda.  

 

Classificação Funcional da Marcha  

 

Relativamente à classificação funcional da marcha, verificou-se uma grande melhoria da 

primeira avaliação para terceira avaliação em que numa primeira avaliação a pessoa executa 

marcha ineficaz, não sendo capaz de caminhar, na segunda avaliação a pessoa executa marcha 

dependente nível II necessitando de grande ajuda para manter o equilíbrio e coordenação na 

terceira avaliação a pessoa executa marcha dependente em nível I requerendo ajuda mínima 

para não cair em superfície plana.  

Por, no momento da alta, se verificar ajuda necessária para executar marcha em 

segurança sentimos necessidade de incluir o cuidador nos ensinos relativos à marcha.  

 

Figura 5 – Classificação Funcional da Marcha pessoa A2 
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Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

No que diz respeito à avaliação de conhecimento e aprendizagem, denotou-se evolução 

positiva nos conhecimentos adquiridos sobre técnicas adaptativas para os diferentes 

autocuidados, sobre técnicas de exercício muscular e articular, andar com auxiliar de marcha 

andarilho e prevenção de queda. Sendo que relativamente às capacidades demonstradas, 

verificou-se uma melhoria das capacidades demonstradas para executar técnicas adaptativas 

para os diferentes autocuidados, no entanto para o autocuidado transferir-se esta capacidade 

não se encontra demonstrada no momento da alta, motivo pelo qual decidimos incluir o 

cuidador nos ensinos realizados. Para os ensinos ao cuidador incidimos sobre todos os 

autocuidados com maior enfoque na prevenção de queda, autocuidado transferir-se e marcha. 

Quadro 4 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa A2 

Sessão 1.º 3.º 4.º 6.º 

Data 03/03 08/03 09/03 12/03 

Diagnóstico de Enfermagem     

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND M - D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND ND - M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND - D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se - ND ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado vestuário - ND M D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- ND - M 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene - ND - D 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para autocuidado higiene - ND - M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário  

- ND M D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- ND ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - ND M D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - ND ND M 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha  - - ND D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha - - ND M 

Conhecimento sobre prevenção de queda  ND M - D 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no transferir-se - - ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar com 

auxiliar de marcha 

- - ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda - - ND D 

Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado 

Fonte: A própria 
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Caso Pessoa A3 

Pessoa A3, género feminino, 83 anos. Sofreu queda a 18/03/2021 no domicílio, estava a 

sair de casa apressada, tropeçou nos próprios pés e caiu. Resultando em fratura subcapital do 

fémur direito tendo sido submetida a artroplastia bipolar da anca, abordagem por via Watson-

Jones a 24/03/2021. Como intercorrências registadas ao longo do internamento verificou-se 

necessidade de realizar duas unidades de concentrado de eritrocitário e a 26/03/2021 por pico 

febril e alterações macroscópicas das características da urina, é diagnosticada uma infeção do 

trato urinário e inicia antibioterapia. Pessoa A3 teve alta clínica a 31/03/2021 tendo saído para 

domicílio com apoio domiciliário a 05/04/2021. 

Previamente ao episódio de queda, a pessoa A3 era independente para todos os 

autocuidados, sem alterações da marcha. Reside com a irmã em prédio, segundo andar sem 

elevador.  

Não apresenta prática regular de exercício físico, ocupa-se com as atividades domésticas, vê 

televisão. Com a atual situação pandémica sai apenas em situações essenciais. Antigamente 

tinha o hábito de ir ao café conversar com as vizinhas e ir ao cabeleireiro.  

 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa A3 foi aplicado em cinco 

sessões, a primeira e segunda sessões corresponderam ao pré-operatório tendo sido realizado 

todo o plano de cuidados no leito, sendo que a primeira sessão foi interrompida por dor 

presente em grau elevado e a segunda sessão decorreu sem intercorrências. Nos primeiros dias 

do pós-operatório foram registadas alterações hemodinâmicas e no estado de consciência da 

pessoa A3 não sendo possível aplicar o plano de cuidados de enfermagem de reabilitação. A 

terceira sessão correspondeu ao 6.º dia pós-operatório tendo sido realizado levante no turno da 

manhã, recusando a pessoa levante no turno da tarde (turno em que decorreu a sessão). Na 

quarta sessão foi iniciada instrução e treino para o autocuidado transferir-se com grande 

incentivo pois a pessoa demonstrava grande insegurança e desinteresse para realizar levante. A 

quinta sessão decorreu sem intercorrências, sendo possível realizar treino do autocuidado 

transferir-se e treino de marcha.  
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Avaliação da força pela Medical Research Council modificada (mMRC) 

 

A pessoa A3 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

sendo que a intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento 

muscular mantido. 

  A nível do membro direito esquerdo verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior direito, 

membro intervencionado, este apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 

Quadro 5 – Avaliação da força pela mMRC pessoa A3 

Fonte: A própria 

 

Avaliação do equilíbrio  

 No primeiro momento de avaliação, por a pessoa se encontrar em repouso no leito, não 

foi possível aplicar instrumentos de avaliação do equilíbrio. Na primeira avaliação realizada, a 

pessoa A3 apresentava equilíbrio estático e dinâmico na posição de sentado e equilíbrio 

dinâmico e estático na posição ortostática comprometido. Verificando-se grande melhoria na 

segunda avaliação em que a pessoa A3 apresenta equilíbrio estático mantido e equilíbrio 

dinâmico mantido na posição ortostática, conseguindo executar transferência cama-cadeira 

cadeira-sanita com ajuda mínima. Assim como realizar marcha com apoio de andarilho e ajuda 

Sessão    1.º 2.º 3º 4.º 

Data    19/03 30/03 02/04 05/04 

         

Joelho Direito Flexão  3-/5 3+/5 3+/5 4-/5 

Extensão 3-/3 4-/5 4/5 4/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 4+/5 5/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  3-/5 3-/5 3-/5 3+/5 

Extensão 2/3 3-/5 3-/5 3+/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 4+/5 5/5 
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mínima. O gráfico abaixo pretende ilustrar a evolução dos resultados obtidos no teste de Tinetti 

teste de equilíbrio e escala de Berg.  

 

Figura 6 – Avaliação do Equilíbrio pessoa A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: A própria 

 

Avaliação pela escala MIF   

 

Verificou-se evolução positivos no grau de dependência da pessoa A3, no entanto, no 

momento da alta a pessoa tem alta com maior grau de dependência quando comparado com a 

informação fornecida pela doente como realizaria as suas tarefas anteriormente ao episódio de 

queda. Ao longo das avaliações efetuadas durante o internamento verifica-se uma melhoria 

significativa para todos as AVD´s, necessitando a pessoa A3 de ajuda em grau moderado para o 

autocuidado banho e vestir a metade inferior do corpo, tendo tido alta com apoio domiciliário 

para este autocuidado. No que diz respeito às transferências e marcha, tem alta com ajuda 

mínima. Não nos foi possível incluir o cuidador nos ensinos para as diferentes técnicas 

adaptativas para os autocuidados pois a pessoa A3 reside com a irmã, mais velha, que apresenta 

grandes limitações físicas segundo a informação fornecida pela pessoa A3. 

O gráfico a baixo pretende ilustrar a evolução das avaliações da escala de MIF, incluído 

a informação prévia fornecida pela pessoa relativa à sua condição prévia ao momento da queda.  
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Figura 7 – MIF pessoa A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: A própria 

 

Classificação Funcional da Marcha  

 No que diz respeito à classificação funcional da marcha, verificou-se uma evolução 

positiva na capacidade para executar marcha. Na primeira avaliação a pessoa apresentava 

marcha ineficaz, na segunda avaliação executa marcha dependente grau II, necessitando de 

grande ajuda para andar e evitar quedas. Regista-se grande melhoria na última avaliação em 

que a pessoa apresenta capacidade para executar marcha com supervisão.  

 

Figura 8 – Classificação Funcional da Marcha pessoa A3 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: A própria 
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Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

 

Relativamente ao levantamento de conhecimentos e capacidades, verificou-se grande melhoria. 

A pessoa A3 tem alta com capacidade para executar técnica adaptativa para o autocuidado 

transferir-se e capacidade para executar marcha e segurança bem como capacidade para 

executar técnicas de exercício muscular e articular.  

 

Quadro 6 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa A3 

Sessão 1.º 2.º 3.º 4º 

Data 19/03 30/03 02/04 05/04 

Diagnóstico de Enfermagem     

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND ND M D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND ND ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- - ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário, 

- - ND M 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene - - ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário demonstrado 

- ND M D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- - - M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - ND M D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - ND M D 

Conhecimento sobre prevenção de queda melhorado ND - M D 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha  - ND M D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha - ND M M 

Legenda: ND – Não Demonstrado, D- Demonstrado; M – Melhorado 

Fonte: A própria 
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Caso Pessoa A4 

Pessoa A4, género masculino, 75 anos apresenta-se orientado no tempo, espaço e 

pessoa e apresentaamaurose bilateral. Sofreu queda a 03/03/2021 da própria altura em 

domicílio, tropeçou. Deste episódio de queda resultou fratura pertrocanterica direita (Garden 

IV), tendo sido submtido a 08/03/2021 hemiartroplastia bipolar da anca direita por via Watson-

Jones.  

Reside com a filha, que é a cuidadora, em primeiro andar, com elevador e sem escadas 

no interior. Previamente ao episódio de queda, era dependente em grau moderado para todos 

os autocuidados por amaurose bilateral. Não apresentada limitações da marcha.  

 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa 4 foi aplicado em três 

sessões, a primeira sessão correspondeu ao pré-operatório, tendo sido realizado todo o plano 

de cuidados no leito. A segunda sessão correspondeu ao 2.º dia pós-operatório tendo sido 

iniciada instrução e treino para o autocuidado transferir-se, na terceira sessão foi realizada 

instrução e treino para o autocuidado transferir-se e treino de marcha. Todas as sessões 

decorreram sem intercorrências. Devido ao grau de dependência prévio da pessoa 4 e ao facto 

de apresentar amaurose bilateral sentimos necessidade de incluir o cuidador familiar, a filha. 

Tento sido realizado o ensino para o auto-cuidado transferir-se e treino de marcha, existiram 

dois contactos telefónicos com este intuito.  

Avaliação da força pela Medical Research Council modificada (mMRC) 

A pessoa 4 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

sendo que a intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento 

muscular mantido. 

  A nível do membro inferior esquerdo verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior direito, 

membro intervencionado, este apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 
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Quadro 7 – Avaliação da força pela mMRC pessoa A4 

Sessão    1.º 2.º 3.º 

Data    05/03 09/03 10/03 

        

Joelho Direito Flexão    3+/5 3/5 4-/5 

Extensão 3+/5 5/5 5/5 

Esquerdo Flexão 4/5 4+/5 5/5 

Extensão 4/5 4+/5 5/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  3- 3-/5 3+/5 

Extensão 3- 3-/5 3+/5 

Esquerdo Flexão 4/5 4+/5 5/5 

Extensão 4/5 4+/5 5/5 

Fonte: A própria 

 

Avaliação do equilíbrio  

A pessoa A4 apresentava, na segunda sessão, primeira avaliação possível relativa ao 

equilíbrio, equilíbrio estático e dinâmico na posição de sentado; com compromisso do equilíbrio 

estático e dinâmico na posição ortostática. Na terceira sessão, segunda avaliação, verificou-se 

melhoria do equilíbrio estático na posição ortostática, apresentando ainda compromisso do 

equilíbrio dinâmico na posição ortostática, executando transferência cama-cadeira e marcha 

com ajuda moderada. 

 

Figura 9 – Avaliação do Equilíbrio pessoa A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: A própria 
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Avaliação pela escala MIF   

 

Relativamente à aplicação da escala MIF a pessoa A4 previamente ao episódio de queda 

apresentada dependência em grau moderado para os autocuidados banho e vestir, 

transferências e marcha. No momento da alta apresenta um score mais baixo 

comparativamente ao descrito no momento antes da queda verificando-se necessidade de 

ajuda em grau elevado para executar marcha. No entanto ao longo do internamento verificou-

se uma evolução positiva no grau de dependência para as diferentes atividades. Assim, foi 

incluído o cuidador, a filha, nos ensinos relativos ao autocuidado transferir-se e marcha.  

 

Figura 10 – MIF pessoa A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: A própria 

 

Classificação Funcional da Marcha  

 

No que diz respeito à classificação funcional da marcha existiu uma melhoria de marcha 

ineficaz, para marcha dependente nível II, necessitando a pessoa A4 de grande ajuda para 

executar marcha em segurança a fim de evitar quedas. Por este motivo o cuidador foi incluído 

no plano de cuidados tendo sido realizado o ensino para assistir a andar com auxiliar de marcha. 

Este ensino foi suportado com material de leitura entregue à pessoa A4. 
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Figura 11 – Classificação Funcional da Marcha pessoa A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: A própria 

 

Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

A pessoa A4 apresenta amaurose bilateral apresentando, previamente ao episódio de 

queda, dependência em grau moderado na realização de todas as AVD´s, reside com a filha 

sendo a sua cuidadora. No momento da alta apresenta maior dependência para o autocuidado 

transferir-se e para executar marcha, quando comparamos com o grau de dependência segundo 

informação fornecida pela pessoa.  

Tem alta com conhecimentos demonstrados para os diversos autocuidados, no entanto 

não apresenta capacidade para o autocuidado transferir-se, executar marcha. Apresenta 

conhecimento e capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular  

Por este motivo sentimos necessidade de integrar a filha na informação fornecida 

nomeadamente na técnica adaptativa para transferir, andar com auxiliar de marcha e prevenção 

de queda.  

 

Quadro 8 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa A4 

Sessão 1.º 2.º 3.º 

Data 05/03 09/03 10/03 

Diagnóstico de Enfermagem    

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M 
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Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário, 

- ND M 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene - ND D 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para autocuidado 

higiene 

- ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário  

- ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - ND D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - ND M 

Conhecimento sobre prevenção de queda  ND M D 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no transferir-se - ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar com 

auxiliar de marcha 

- ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda - ND D 

Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado 

Fonte: A própria 
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Caso Pessoa A5 

Pessoa A5, género masculino, 75 anos, apresenta-se calmo, orientado no tempo, espaço 

e pessoa. Sofreu queda da própria altura na via pública a 21/03/2021, descreve que tropeçou 

num buraco, resultando fratura supracondiliana à esquerda. Foi submetido a osteossíntese 

endomedular com cavilha supracondiliana femural a 26/03/2021. 

Reside com a esposa em moradia térrea, sem escadas no interior. Previamente ao episódio 

de queda, era independente para todos os autocuidados.  

 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa A5 foi aplicado em três 

sessões. A primeira sessão correspondeu ao 3.º dia pós-operatório: devido a dor presente a 

pessoa recusou levante, realizado plano de cuidados no leito após administração de analgesia. 

A segunda sessão correspondeu ao 4.º dia pós-operatório tendo sido realizado levante e iniciada 

instrução e treino para o autocuidado transferir-se e treino de marcha com descarga total do 

membro intervencionado, tendo a sessão sido interrompida por a pessoa apresentar dor em 

grau elevado. Na terceira sessão, 5.º dia pós-operatório o plano de cuidados decorreu sem 

intercorrências, sendo realizado instrução e treino para o autocuidado transferir-se e treino de 

marcha com descarga total do membro intervencionado. 

Verificou-se necessidade de ajuste do plano de cuidados em algumas sessões, sendo que a 

terceira e última sessão foi a única que decorreu sem intercorrências. Na primeira sessão a 

pessoa aceitou realizar plano de cuidados no leito após realizar analgesia, recusando levante. 

Na segunda sessão por dor intensa presente durante o treino de marcha foi necessário 

interromper o plano de cuidados, tendo sido administrada analgesia com efeito.   
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Quadro 9 – Avaliação da força pela mMRC pessoa A5 

Sessão    1.º 3º 5.º 

Data    28/03 30/03 31/03 

        

Joelho Direito Flexão  4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Esquerdo Flexão 2/5 3-/5 3+/5 

Extensão 2/5 3-/5 3+/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Esquerdo Flexão 3-/5 3/5 4-/5 

Extensão 3/5 3+/5 4/5 

Fonte: A própria 

A pessoa A5 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

sem alterações da amplitude articular. Optou-se pelo fortalecimento muscular dos segmentos 

dos membros superiores, sendo que a intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado 

esperado: movimento muscular mantido. 

  A nível do membro inferior direito verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior esquerdo, 

membro intervencionado, apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 

 

Avaliação do equilíbrio  

 

A pessoa A5 apresentava equilíbrio estático e dinâmico na posição de sentado. Na 

primeira sessão, não foi possível realizar avaliação do equilíbrio. Na segunda sessão, primeira 

avaliação possível,  apresenta equilíbrio dinâmico e estático na posição sentado com 

compromisso do equilíbrio estático e dinâmico na posição ortostática comprometido. 

Verificando-se melhoria na terceira sessão, segunda avaliação possível em que a pessoa 

apresenta equilíbrio estático na posição ortostática, apresentando equilíbrio dinâmico 

comprometido na posição ortostática. 
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Figura 12 – Avaliação do Equilíbrio pessoa A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                   Fonte: A própria 

 

Avaliação pela escala MIF   

 No que diz respeito à aplicação da escala de MIF, verificou-se uma evolução positiva ao 

longo do internamento. No entanto, no momento da alta verifica-se um score inferior na escala 

MIF, comparativamente ao descrito pela pessoa no que diz respeito ao grau de dependência 

prévio ao episódio de queda, significando que a pessoa tem alta com maior grau de dependência 

comparativamente ao que apresentava previamente ao episódio de queda.  

No momento da alta executa transferência cama-cadeira cadeira-sanita com ajuda 

moderada. Realiza marcha com apoio de andarilho e ajuda moderada.  

Por este motivo optou-se pela inclusão do cuidador na capacitação para a realização dos 

autocuidados, nomeadamente autocuidado transferir-se e marcha com andarilho e descarga 

total. Assim, foi realizado ensino para assistir no autocuidado transferir-se e assistir no andar 

com auxiliar de marcha telefonicamente não sendo possível realizar instrução e treino com o 

cuidador. Este ensino foi suportado com material de leitura entregue à pessoa A5. 
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Figura 13 – MIF pessoa A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: A própria 

 

Classificação Funcional da Marcha  

No que diz respeito à classificação funcional da marcha existiu uma melhoria de marcha 

ineficaz, para marcha dependente nível II, necessitando a pessoa A5 de grande ajuda para 

executar marcha em segurança a fim de evitar quedas. Por este motivo o cuidador foi incluído 

no plano de cuidados tendo sido realizado o ensino para assistir a andar com auxiliar de marcha. 

Este ensino foi suportado com material de leitura entregue à pessoa A5. 

 

Figura 14 – Classificação Funcional da Marcha pessoa A5 
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Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

Relativamente às dimensões de conhecimento e aprendizagem, verificou-se 

conhecimento e capacidade demonstrada para realizar técnicas de exercício muscular e 

articular. No que concerne ao autocuidado transferir-se verificou-se conhecimento sobre 

técnica adaptativa para o autocuidado transferir-se, não se verificando capacidade 

demonstrada. Em relação ao conhecimento e capacidade para executar marcha com recurso a 

andarilho e descarga total do membro, verificou-se conhecimento demostrado, no entanto, não 

se verificou capacidade demonstrada. Assim, foi incluído o cuidador nos ensinos relativos ao 

autocuidado transferir-se e marcha com recurso a andarilho. Este ensino foi suportado com 

material de leitura entregue à pessoa A5. 

 

Quadro 10 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa A5 

Sessão 1.º 2.º 3.º 

Data 28/03 30/03 31/03 

Diagnóstico de Enfermagem    

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se - ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado vestuário ND ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado vestuário - ND M 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene ND D - 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para autocuidado higiene ND D - 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário  

- ND M 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - ND D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - ND M 

Conhecimento sobre prevenção de queda  ND - D 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha   ND D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha  ND M 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no transferir-se  ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar com 

auxiliar de marcha 

 ND D 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda  ND D 

Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado, D- Demonstrado  

Fonte: A própria 
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Caso Pessoa B1  

 Pessoa B1, género feminino, 74Anos. Apresenta-se calma, orientada no tempo, espaço 

e pessoa. Apresenta gonalgia à esquerda incapacitante desde outubro de 2015. Encaminhada 

do médico de medicina geral e familiar após terapêutica analgésica instituída sem efeito no 

controlo da dor com limitação da capacidade de marcha. Seguida na consulta de ortopedia deste 

2016, sendo encaminhada para consulta de nutrição para perda de peso, com pouco sucesso. 

Proposta para ATJ esquerdo. Foi submetida a ATJ esquerdo a 12/04/2021.  

Apesar da limitação na marcha por dor presente, doente independente para todos os 

autocuidados, deambula com auxílio de bengala. Nega prática regular de exercício físico. Reside 

em primeiro andar, com elevador. 

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa B1 foi aplicado em quatro 

sessões, a primeira sessão correspondeu ao pré-operatório, a segunda sessão correspondeu ao 

1.º dia pós-operatório, a terceira sessão ao 2.º dia pós-operatório e a quarta sessão ao 3. º dia 

pós-operatório. Na terceira sessão foi iniciada instrução e treino para o autocuidado transferir-

se e treino de marcha. Todas as sessões decorreram sem intercorrências. 

Avaliação da força pela Medical Research Council modificada (mMRC) 

A pessoa B1 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

sendo que a intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento 

muscular mantido. 

  A nível do membro inferior direito verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior esquerdo, 

membro intervencionado, este apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nível deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 
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Quadro 11 – Avaliação da força pela mMRC pessoa B1 

Sessão    1.º 3º 5.º 

Data    11/04 13/04 15/04 

        

Joelho Direito Flexão  4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 3/5 4/5 

Extensão 4/5 3/5 4/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 3+/5 4/5 

Extensão 4/5 4-/5 4/5 

Fonte: A própria 

 

Avaliação do equilíbrio  

A pessoa B1 na primeira avaliação, pré-operatória, apresentava equilíbrio estático e 

dinâmico na posição de sentado e em posição ortostática. Na segunda avaliação, apresentava 

equilíbrio estático e dinâmico na posição de sentado, equilíbrio estático na posição de sentado 

e equilíbrio dinâmico comprometido, verificando-se melhoria significativa na última avaliação 

em que a pessoa apresentava equilíbrio dinâmico na posição ortostática, aproximando-se 

bastante do score do momento pré-operatório. 

 

Figura 15 – Avaliação do Equilíbrio pessoa B1 
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Avaliação pela escala MIF   

Relativamente à aplicação da escala MIF, a pessoa B1 apresenta independência total 

para todos os autocuidados no momento pré-operatório, primeira avaliação.  

Verifica-se grande evolução ao longo do internamento, sendo que no momento da alta, 

a pessoa apresenta um score muito próximo comparativamente ao score obtido no pré-

operatório. No momento da alta a pessoa necessita de supervisão para a 

mobilidade/transferências e marcha.  

 

Figura 16 – MIF pessoa B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                              Fonte: A própria 

 

Classificação Funcional da Marcha  

 

No que diz respeito à classificação funcional da marcha, a pessoa executava marcha com 

recurso a canadiana e apresentada capacidade para executar marcha dependente com 

supervisão, significando que em superfícies planas executa marcha independente, necessitando 

de supervisão para subir escadas ou superfícies inclinadas. Durante o internamento executa 

marcha com recurso a andarilho, sendo que no momento da alta apresenta capacidade de 

marcha semelhante ao pré-operatório.  
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Figura 17 – Classificação Funcional da Marcha pessoa B1 
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Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

 

A pessoa B1 tem alta com grande melhoria a níveis do conhecimento sobre a sua 

situação de saúde. No momento da alta demonstra conhecimento e capacidade para executar 

técnicas de exercício muscular e articular, bem como conhecimento e capacidade para executar 

técnica adaptativa para o autocuidado transferir-se e realizar marcha com canadianas.  

 

Quadro 12 - Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa B1 

Avaliação  1.º 2.º 3 º 

Data 11/04 13/04 15/05 

Diagnóstico de Enfermagem    

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e 

articular 

ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se - ND D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para 

posicionar-se 

- ND M 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário, 

- ND M 
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Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado 

higiene 

ND M D 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para 

autocuidado higiene 

- ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

ir ao sanitário  

ND - D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

ir ao sanitário 

- ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se ND M D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se ND M D 

Conhecimento sobre prevenção de queda  ND - D 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha: 

canadianas  

ND M D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha: canadianas  ND M D 

Conhecimento sobre subir escadas ND M M 

Capacidade para subir escadas  ND M M 

 

         Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado 

          Fonte: A própria 
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Caso Pessoa B2 

Pessoa B2, género masculino 74 anos. Apresenta-se calmo, orientado no tempo, 

espaço e pessoa.  Encaminhado da médica de saúde geral e familiar por gonalgia incapacitante 

à direita para observação pela especialidade. 

Reside em apartamento, primeiro andar sem elevador. Pessoa independente para 

todos os autocuidados, apesar de gonalgia incapacitante à direita. Deixou de andar de bicicleta 

por dor presente, manifesta grande vontade de retomar prática desta atividade após a 

recuperação.  Realiza caminhadas diárias. Até há um ano atrás andava de bicicleta 

regularmente, altura em que, por dor presente a nível do joelho direito, deixou de conseguir 

andar de bicicleta. 

Foi submetido a ATJ direita a 10/04/2021.  

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação da pessoa B2 foi aplicado em três 

sessões, a primeira sessão correspondeu ao pré-operatório, a segunda sessão correspondeu ao 

2.º dia pós-operatório e a terceira sessão ao 3. º dia pós-operatório. Na segunda sessão foi 

iniciada instrução e treino para o autocuidado transferir-se e treino de marcha. Todas as sessões 

decorreram sem intercorrências.  

Avaliação da força pela Medical Research Council modificada (mMRC) 

A pessoa B2 apresenta força mantida a nível dos segmentos dos membros superiores, 

sendo que a intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento 

muscular mantido. 

  A nível do membro inferior esquerdo verificou-se discreta redução da força, melhorando 

ao longo das sessões com exercícios de treino de força. Já a nível do membro inferior direito, 

membro intervencionado, este apresentava alteração significativa da força, limitada por dor 

presente. No momento da alta verifica-se melhoria da força a nivel deste membro, sendo que a 

intervenção a nível destes segmentos obteve o resultado esperado: movimento muscular 

melhorado. 
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Quadro 13 – Avaliação da força pela mMRC pessoa B2 

Sessão    1.º 3º 5.º 

Data    11/04 13/04 14/04 

        

Joelho Direito Flexão  4/5 3-/5 4-/5 

Extensão 4/5 3-/5 3+/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Articulação coxo-femural Direito Flexão  4/5 4/5 4+/5 

Extensão 4/5 4/5 4+/5 

Esquerdo Flexão 4+/5 4+/5 5/5 

Extensão 4+/5 4+/5 5/5 

Fonte: A própria 

 

Avaliação do equilíbrio  

 Pessoa B2 na primeira avaliação, pré-operatória, apresentava equilíbrio estático e 

dinâmico na posição de sentado e em posição ortostática. Na segunda avaliação, apresentava 

equilíbrio estático e dinâmico na posição de sentado, equilíbrio estático na posição de sentado 

e equilíbrio dinâmico comprometido, verificando-se melhoria significativa na última avaliação 

em que a pessoa apresentava equilíbrio dinâmico na posição ortostática.  O Score final 

apresenta-se muito próximo do score apresentado no pré-operatório, significando que a pessoa 

tem alta com uma capacidade semelhante relativa ao equilíbrio.  

 

Figura 18 – Avaliação do Equilíbrio pessoa B2 
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Avaliação pela escala MIF   

No momento pré-operatório a pessoa B2 apresenta independência total para todos os 

autocuidados. Tem alta com um score muito próximo do momento pré-operatório, apresentado 

necessidade de supervisão para o banho e transferência duche/banheira; apresentando 

independência modifica para a mobilidade/transferências e marcha. 

Figura 19 – MIF pessoa B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: A própria 

 

Classificação Funcional da Marcha  

No que diz respeito à classificação funcional da marcha, no momento pré-operatório 

apresenta marcha independente, sendo que no momento da alta retoma à sua condição pré-

operatória.  

Figura 20 – Classificação Funcional da Marcha pessoa B2 
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Avaliação das Dimensões de Conhecimento e Aprendizagem  

No que diz respeito às dimensões do conhecimento e aprendizagem denotasse 

aquisição de conhecimento e competências para todos os autocuidados nomeadamente para o 

autocuidado transferir-se e marcha. Correspondendo a uma grande melhoria no conhecimento 

sobre a sua situação de saúde.  

 

Quadro 14 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem pessoa B2 

 

Sessão 1.º 2.º 3.º 

Data 11/04 13/04 14/04 

Diagnóstico de Enfermagem    

Conhecimento sobre técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Capacidade para executar técnicas de exercício muscular e articular ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para posicionar-se ND M D 

Capacidade para utilizar técnicas de adaptação para posicionar-se ND M D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário 

- ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado 

vestuário, 

- ND D 

Conhecimento sobre dispositivo auxiliar para autocuidado higiene - ND D 

Conhecimento sobre adaptação do domicílio para autocuidado 

higiene 

- ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário  

- ND D 

Capacidade para usar técnicas de adaptação para autocuidado ir ao 

sanitário 

- ND D 

Conhecimento sobre técnicas de adaptação para transferir-se - ND D 

Capacidade para usar técnica de adaptação para transferir-se - ND D 

Conhecimento sobre prevenção de queda  ND M D 

Conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha: canadianas  ND M D 

Capacidade para andar com auxiliar de marcha: canadianas  ND M D 

Conhecimento sobre subir escadas ND M D 

Capacidade para subir escadas  ND M D 

Legenda: ND – Não Demonstrado, M – Melhorado 

Fonte: A própria 
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APÊNDICE V - Folha de registos de ER estágio ER  
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APÊNDICE VI - Folha de registos de ER estágio Final – primeiro momento 

(serviço ortopedia) 
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APÊNDICE VII - Plano de formação 
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APÊNDICE VIII - Checklist para a validação da aprendizagem após a sessão 

de formação  
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APÊNDICE IX – Folheto Reeducação funcional respiratória - posições de 

descanso e relaxamento  
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APÊNDICE X - Folheto Terapêutica inalatória por camara expansora  
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APÊNDICE XI - Folheto Artroplastia do Joelho – exercícios recomendados  
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APÊNDICE XII - Folheto Cirurgia da Anca – exercícios recomendados  
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APÊNDICE XIII - Plano de cuidados  
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

EEER - Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação  

 

LCADL - London Chest Activity of Daily Living  

 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

 

RFR – Reeducação Funcional Respiratória  
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio em Enfermagem de Reabilitação, inserida no 

1ºano/2º semestre do Plano de Estudos do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, 

a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, no ano letivo 2019/2020, 

surge como método de avaliação a elaboração de um Plano de Cuidados no decorrer do presente 

Ensino Clínico. 

Segundo o Regulamento competências específicas do enfermeiro especialista em 

Enfermagem de Reabilitação, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) 

“Identifica as necessidades de intervenção especializada no domínio da enfermagem de 

reabilitação em pessoas, de todas as idades (…)” e “concebe, implementa e avalia planos e 

programas especializados tendo em vista a qualidade de vida, a reintegração e a participação na 

sociedade.” (Regulamento n.º 392/2019, p.13566). 

A Reabilitação Respiratória é uma das vertentes de atuação do EEER. A intervenção da 

Enfermagem de Reabilitação nesta área apresenta primordial importância para a promoção da 

qualidade de vida das pessoas com problemas respiratórios. (OE (Ordem dos Enfermeiros), 2018) 

Assim a elaboração do presente plano de cuidados surge como momento de aquisição de 

competências especificas do EEER. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver 

raciocínio clínico, passando pelas diversas fases do plano de cuidados de enfermagem, mas agora 

com um olhar diferente sobre a pessoa e os cuidados de Enfermagem. A elaboração do presente 

trabalho culmina numa reflexão pessoal na atuação enquanto EEER e pontos potenciais de 

melhoria para a elaboração de futuros planos de cuidados.  

O presente trabalho foi desenvolvido no Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. – Hospital 

São Bernardo – Serviço de Especialidades Cirúrgicas, este inicia-se com a recolha de dados, 

historial de saúde, seguida de avaliação de Enfermagem e elaboração de Plano de Cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação, finalizando com a discussão de resultados e conclusão.  
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RECOLHA DE DADOS  

Dados Gerais;  

Informação biográfica: Doente A. M., Sexo feminino, 56 anos, Natural de Cabo Verde, residente 

em Portugal desde 1997. 

Escolaridade: 5.º Ano  

Profissão: Atualmente realiza limpeza em casa particular, trabalhou durante dois anos em fábrica 

de cimento, onde refere ter utilizado proteção respiratória; 

Residência: Reside em prédio, primeiro andar, sem elevador, com o marido e dois filhos menores.  

 

HISTORIAL DE SAÚDE  

 

História de Doença atual:  

Utente refere tosse e pieira persistente de longa duração apesar de medicação. No 

dia 12/11/2020 iniciou quadro de agravamento de tosse produtiva e pieira, no dia 13/11/2020 

iniciou dispneia para pequenos esforços e dirigiu-se ao serviço de urgência onde foi admitida por 

agudização de asma brônquica. 

 

História Familiar:  

Filha com asma brônquica, irmã neoplasia fígado. Sem outros historiais familiares 

relevantes para o presente trabalho.  

Doenças Conhecidas: 

- Asma brônquica (não alérgica) com início na idade adulta, diagnóstico em 2015; 

- Hipertensão Arterial, diagnóstico em 2012; 

- Dislipidemia, diagnóstico em 2012; 

- Inversão da fórmula leucocitária com neutropenia absoluta e linfocitose relativa em ju-

nho 2020 - em seguimento em consulta de Hematologia Oncológica  

- Cirurgia a quisto submandibular a direita em 2000 

- Hemorroidectomia em 2004 

- Nega tuberculose pulmonar no passado 
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Medicação habitual:  

- Biresp Spiromax 1+1 (+1inal/dia em SOS)  

- Spiriva respimat 2 inalações de manhã  

- Montelucaste 10mg 1cp a noite - não tem feito, refere que a médica de família suspendeu 

- Brometo de Ipatrópio, através de camara expansora, em SOS até 4 inalações de 8/8h, 

máxima de 6/6h 

- Valsartan 160mg 1 x dia  

- Amlodipina 5mg 1 x dia  

- Sinvastatina 20mg 1 x dia  

 

Alergias: Nega  

 

Historial de prática de exercício físico: Não pratica exercício físico 

 

História de Doença pregressa:  

Em Janeiro/Fevereiro de 2015 inicia quadro de tosse persistente, tosse produtiva com 

secreções mucosas. Data em que se verifica início de dificuldade respiratória por períodos. É 

encaminhada pelo médico de família para consulta de pneumologia no Centro Hospitalar de 

Setúbal onde passa a ser seguida. Existem diversos registos em consulta de não adesão ao regime 

terapêutico por capacidade de aprendizagem não demonstrada, com alteração de tipologia de 

terapêutica inalatória. 

Doente desde 2015 até à presente data com 15 vindas ao Serviço de Urgência por dispneia 

e agravamento da tosse. Em todas as vindas ao Serviço de Urgência é realizado ajuste terapêutico 

com alta.  

Doente refere agravamento progressivo do cansaço e dispneia, referindo que existem dias 

quem nem consegue calçar os sapatos, com dispneia para pequenos esforços e incapacidade para 

realização de todas as suas atividades de vida. Existindo, no entanto, outros dias que se sente 

melhor, sem dispneia a pequenos esforços. No entanto sente sempre cansaço a médios, grandes 

esforços.  

 Questionada doente se teve algum contacto com a Reabilitação Funcional Respiratória ou 

algum tipo de exercícios respiratórios que a doente nega, desconhecendo completamente o 

assunto. 

 

 Meios complementares de diagnóstico prévios ao presente episódio de internamento: 
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 - TC tórax a 16/06/2020: Incipientes alterações enfisematosas, centrilobulares, sem outras 

alterações valorizáveis da densidade do parênquima pulmonar. Ligeiro espessamento das bainhas 

peri brônquicas, particularmente no lobo médio, segmento da língula e lobos inferiores, que 

sugere componente inflamatório. No segmento externo do lobo inferior esquerdo, calcificação 

punctiforme subpleural residual. Ausência de derrame pleural. Não existem adenopatias 

patológicas axilares, mediastínicas ou hilares, com calcificações ganglionares residuais 

mediastínicas, particularmente pré-traqueais, com cerca de 13 mm. Permeabilidade da árvore 

traqueobrônquica. Grandes vasos do mediastino sem alterações do calibre. Tiróide sem alterações 

das dimensões ou da densidade. Nos cortes que intercetaram a cavidade abdominal, assinalamos 

nódulo hipodenso no lobo direito do fígado, que sugere pequeno nódulo quístico. 

  

- Gasimetria Arterial: 07/01/2020:  

O2 (l/min) pH pCO2(mmHg) pO2(mmHg) Lact(mmol/L) spO2(%) HCO3(mmol/L) 

Ar ambiente 7,44 42 67 0,5 94 28,5 

   

- Citometria fluxo sem alterações exceto eosinofilia que apresenta também no sangue periférico - 

13% 

  

 - Prova de Função Respiratória 24/04/2017: obstrução brônquica reversível de acordo com o 

critério volume expiratório máximo no 1º minuto/capacidade vital forçada máxima com alguma 

resposta ao broncodilatador inalado mas sem critério de melhoria significativa (melhora em 12% 

o volume expiratório máximo no 1º minuto mas sem melhoria de 200mL); capacidade vital 

forçada diminuída mas sem critério de restrição pulmonar na pletismografia, aumento da 

resistência e diminuição da permeabilidade das vias aéreas; 

 

 - Ecocardiografia transtorácica 06/02/2020: insuficiência mitral ligeira. Restante exame sem 

alterações significativas. 

 

 

Meios complementares de diagnóstico durante o presente episódio de internamento: 
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Incidência póstero-anterior, centrada e com boa 

penetração do feixe. Radiografia torácica com 

hiperinsuflação, seios costofrenicos livres, sem 

imagens sugestivas de condensação 

 

 

 

 

 

 

Avaliação analítica: 

 13/11/2020 

 - sem sinais de infeção: leucócitos 6 500 com 50.7 neutrófilos e PCR 1.54; 

-  D-dimeros: 625;  

- Função renal preservada: ureia 11; Cr 0.92 mg/dL 

 

Gasimetria artérial:  

Data O2(l/min) pH pCO2(mmHg) pO2(mmHg) Lact(mmol/L) spO2(%) HCO3(mmol/L) 

14/11 Ar ambiente 7,3 49 54 1,3 88 29 

14/11 1L/min 7,43 48 68 1,4 93 31,9 

 

 - Diagnóstico molecular SARS cov 2 não detectável 

 

 - ECG: taquicárdia sinusal 

 

- TAC DO TORAX 16/11/2020  

Sem sinais de tromboembolismo pulmonar.  

Pulmões com certo grau de hiperinsuflação. Infiltrado micronodular difuso, inespecíficos, 

em ambos os pulmões. Pequenas bronquiectasias nos lobos inferiores /infrahilares. Me-

distino centrado. ICT regular. Eixo traqueo-brônquico permeável.  

Ausência de derrame pleural ou pericárdico. Linfonosos mediastínicoa, alguns calcifica-

dos (no espaço precarinal). 

 

Figura 1 – telerradiografia toráx de dia 13-11-2020 
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Diagnósticos médicos do presente internamento:  

 

 - Asma brônquica (não alérgica) agudizada  

- Infeção por Virus parainfluenza 3 

- Bronquiectasias infetadas 

 

Evolução do Internamento 

 

 Na admissão, a 13/11/2020, no serviço de urgência a doente encontrava-se orientada, 

ansiosa e pouco colaborante. Polipneica em ar ambiente com SpO2 80%, apirética, tensão arterial 

145/85 mmHg, frequência cardíaca 150 bpm. Auscultação com broncospasmo marcado. Foi 

conectada a VNI, em modo CPAP com aporte de oxigénio a 4L/min. Cumpre morfina, sulfato de 

magnésio e metilprednisolona com melhoria significativa.  

 A 14/11/2020 é transferida para a Enfermaria a cuidado da Pneumologia.  

Durante internamento a doente apresentou episódios de broncospasmo, que melhoraram 

com terapêutica instituída: Broncodilatadores, sulfato de magnésio, aminofilina e corticoterapia. 

Tendo sido os broncodilatadores escalados para dose máxima e tendo cumprido 1000mg/dia de 

metilprednisolona durante 3 dias. 

Por Bronquiectasias infetadas, tendo em conta aumento da purulência da expetoração em 

doente com bronquiectasias documentadas em exames de imagem, a equipa médica optou por 

iniciar antibioterapia com Piperacilina/tazobactam, que cumpriu com melhoria franca da 

purulência e quantidade de tosse e expetoração. 

Do ponto de vista cardiovascular, a doente manteve-se hemodinamicamente estável. 
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AVALIAÇÃO INICIAL DE ENFERMAGEM 

 

Estado de Consciência: A D.ª A.M. encontra-se calma, orientada no tempo, espaço e pessoa. 

 

A presente avaliação inicial será documenta segundo a avaliação inicial de enfermagem, 

Necessidades Humanas Fundamentais segundo o Modelo de Virgínia Henderson. (Simões & 

Simões, 2007), em linguagem CIPE.  

 

Respiração e Circulação: 

 Respiração: Respiração espontânea, sob oxigenioterapia a 1L/min por óculos nasais. 

Apresenta cansaço a médios esforços.  

 Apresenta acessos de tosse produtiva, que a doente mobiliza e expele com dificuldade. 

Expetoração mucosa espessa.  

 Nega hábitos tabágicos, no entanto o filho por vezes fuma dentro de casa.  

 Apresenta mucosas coradas e ligeiramente desidratadas sem edema periférico.  

 Apresenta cateter venoso periférico no antebraço esquerdo, sem outros dipositivos 

invasivos.  

Saturação periférica de Oxigénio (SpO2): 90% 

 

Parâmetros Vitais:  

- Tensão arterial: 120/62mmHg;  

- Frequência Cardíaca: 62bpm; 

- Temperatura: 36.º 

- Frequência respiratória: 17crm  

- Dor: 0 

 

Auscultação: 

Murmúrio vesicular globalmente diminuído, simétrico, com fervores crepitantes 

dispersos, mais acentuado nas bases, sem broncospasmo 

 

 

 

Autocuidado Comer e Beber: Independente 
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Apresenta apetite ligeiramente diminuído em relação ao padrão habitual, não apresenta 

restrições ou alergias alimentares. Ingestão hídrica diminuída. Não apresenta alterações da 

deglutição. 

 Doente cumpre dieta variada e equilibrada. Peso 63Kg e altura 1,63m. IMC=24  

 

Eliminação: Independente 

 Padrão intestinal em dias alternados, mantem padrão habitual.  

 Padrão vesical sem alterações.  

 

Autocuidada atividade física: Dependente em grau moderado  

 Apresenta dispneia funcional e intolerância à atividade. Apresenta vontade expressa de 

melhorar a dispneia funcional e a tolerância à atividade.  

 

Autocuidado: Comportamento sono – Repouso  

 Doente sente-se cansada durante o dia, refere sono alterado por presença de acessos de 

tosse produtiva por vezes ineficazes e persistentes. 

 

Autocuidado vestuário: dependente em grau reduzido 

 Doente apresenta cansaço a médios esforços, necessitando de ajuda em grau reduzido 

para vestir a metade inferior do corpo.  

 

Temperatura Corporal 

 Apirexia mantida, sem alterações de termorregulação.   

 

Autocuidado Higiene/Proteger os tegumentos: dependente em grau moderado. 

Doente apresenta cansaço a médios esforços, necessitando de ajuda em grau moderado 

para o autocuidado higiene.  

Apresenta higiene corporal e oral cuidada. Pele integra, corada e ligeiramente desidratada. 

 

Consciência, Emoção e Precaução  

Doente calma, orientada no tempo e espaço.  

Risco de Queda avaliado pela escala de Morse: 15, sem risco de queda  

Risco de úlcera por pressão avaliado pela escala de Braden: 21, sem risco de ulcera por 

pressão 
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Comunicação, sensação e interação social.  

Com atenção captável, compreensão mantida. Comunicação sem alterações. Sem 

alterações visuais ou auditivas.  

Doente reside com o marido e dois filhos maiores de idade. Tem mais dois filhos que 

residem em habitação própria. Trabalha por vezes como empregada de limpeza em casa particular. 

Trabalhou durante alguns anos em fábrica  

 

Crença 

Religião: Católica. 

Saúde: apresenta vontade expressa de melhorar a sua condição de saúde  

 

Ocupar-se com vista a realizar-se  

Trabalha por vezes como empregada de limpeza em casa particular. 

 Refere que existem dias que não consegue realizar as suas atividades de vida diária devido 

a apresentar cansaço para médios esforços, nesses dias não sai de casa.   

 

 Autocuidado: atividade recreativa: Independente 

 Apresenta vontade de atividade recreativa diminuída devido à sua condição de saúde.  

 

 Aprendizagem  

 Informação sobre doença insuficiente, doente manifesta vontade expressa de 

aprendizagem. Apresenta capacidade cognitiva mantida.  
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PLANO CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO   

O plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação encontra-se realizado em linguagem CIPE, para tal recorremos à CIPE versão 2015 e ao Padrão 

Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especialidade de Reabilitação. As intervenções foram levantas com base no que se encontra preconizado no 

Guia Orientador de Boas Práticas da Reabilitação Respiratória, Ordem dos Enfermeiros, 2018. 

Diagnóstico de Enfermagem: Ventilação Comprometida  
Resultado de Enfermagem Esperado: Ventilação não comprometida  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliação de processo clínico: historial de saúde e exames complementares de diagnóstico;  

- Avaliar ventilação e respiração; 

- Observar tórax: Simetria, deformações;  

- Realizar auscultação pulmonar: antes e após a sessão 

- Monitorizar frequência respiratória: antes e após a sessão; 

- Monitorizar SpO2, TA e FC: antes e após a sessão; 

- Avaliar dispneia através da escala Modificada de Borg, antes e após a sessão;  

- Planear das sessões de RFR com a doente; 

- Otimizar a ventilação através da técnica de descanso e relaxamento: Assistir a pessoa a adotar posição de descanso e relaxamento 

em decúbito dorsal; executar correção postural; 

- Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória: consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, 

com enfase na expiração: Executadas 2 series de 10 repetições; 

- Executar técnica de reeducação diafragmática posterior: Executadas 2 series de 5 repetições; 

17/11/20 - Ventilação 

comprometida  

 

 

30/11/20 – Ventilação 

não comprometida  
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- Executar técnica de reeducação diafragmática posterior com resistência: Executadas 2 series de 5 repetições; 

- Executar técnica de reeducação costal global com bastão: Executadas 2 series de 10 repetições 

- Otimizar a ventilação através da técnica de descanso e relaxamento: Assistir a pessoa a adotar posição de descanso e relaxamento 

em decúbito lateral direito, executar correção postural; 

- Executar técnica de abertura costal seletiva hemotórax esquerdo: Executadas 2 series de 5 repetições; 

- Executar técnica de reeducação diafragmática da hemicupula diafragmática direita com resistência: Executadas 2 series de 5 

repetições; 

- Otimizar a ventilação através da técnica de descanso e relaxamento: Assistir a pessoa a adotar posição de descanso e relaxamento 

em decúbito lateral esquerdo, executar correção postural; 

- Executar técnica de abertura costal seletiva hemotórax direito: Executadas 2 series de 5 repetições; 

- Executar técnica de reeducação diafragmática da hemicupula diafragmática esquerda com resistência: Executadas 2 series de 5 

repetições; 

- Executar inaloterapia; 

- Executar técnica de posicionamento: Posição de descanso e relaxamento; Correção postural; 

- Incentivar o uso de técnicas respiratórias; 

- Reforçar positivamente a pessoa durante a realização dos exercícios; 

- Realização dos registos de enfermagem de reabilitação; 
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Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar o conhecimento sobre ventilação  
Resultado esperado: Conhecimento sobre ventilação, demonstrado  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliar conhecimento sobre ventilação;  

- Ensinar sobre ventilação;   

- Ensinar sobre doença; 

- Ensinar sobre complicações da doença;  

    - Ensinar sobre fatores desencadeamentes de crise asmática; 

    - Ensinar sobre estratégias para evitar crise asmática; 

    - Ensinar sobre controlo de crise asmática; 

- Ensinar sobre técnica de posicionamento para otimizar a ventilação; 

       - Posição de descanso e relaxamento em decúbito dorsal e em posição de sentado:  

            - decúbito dorsal: em decúbito dorsal, com almofada a apoiar a cabeça até à raiz das omoplatas e outra almofada sob a região 

popliteia, esta almofada deve ser pequena a fim de promover a curvatura fisiológica da articulação 

          - posição de sentado: sentada, a pessoa inclina-se para frente, fletindo o trono com os cotovelos apoiado sobre os membro 

inferiores;  

       - Correção postural; 

- Ensinar sobre técnicas respiratórias para otimizar a ventilação:  

       - Consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, com enfase na expiração, 

       - Respiração abdomino diafragmática;  

       - Reeducação diafragmática posterior com resistência; 

17/11/20 – Conhecimento 

sobre ventilação não 

demonstrado. 

 

26/11/20 – Conhecimento 

sobre ventilação demonstrado  
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Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar a capacidade para otimizar ventilação  

Resultado esperado: Capacidade para otimizar ventilação melhorada  

 Avaliação 

Intervenções: 

- Avaliar a capacidade para otimizar ventilação; 

- Instruir sobre exercícios respiratórios; 

- Instruir sobre técnica respiratória; 

- Treinar sobre técnica de posicionamento para otimizar a ventilação; 

       - Posição de descanso e relaxamento em decúbito dorsal e em posição de sentado; 

       - Correção postural; 

- Treinar sobre técnicas respiratórias para otimizar a ventilação:  

       - Consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, com enfase na expiração, 

       - Respiração abdomino diafragmática;  

       - Reeducação diafragmática posterior com resistência; 

       - Reeducação costal global com bastão em decúbito dorsal e em posição de sentado; 

       - Abertura costal seletiva hemitórax esquerdo e direito; 

17/11/20 – Capacidade para 

otimizar a ventilação não 

demonstrada 

 

30/11/20 – Capacidade para 

otimizar a ventilação 

melhorada 

 

       - Reeducação costal global com bastão em decúbito dorsal e em posição de sentado; 

       - Abertura costal seletiva hemitórax esquerdo e direito; 

Diagnóstico de Enfermagem: Expetorar ineficaz, em grau reduzido   
Resultado esperado: Expetorar eficaz  
 Avaliação 
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Intervenções: 

- Auscultar tórax;  

- Vigiar respiração; 

- Avaliar o reflexo de tosse:   

- Estimular a tossir 

- Incentivar a tossir; 

- Estimular o reflexo de tosse:  

         - Assistir a tossir: Tosse assistida e dirigida: deve ser realizada na posição de sentado ou com a cabeceira elevada. É aplicada 

compressão manual vigorosa durante a fase expiratória sobre a região hipogástrica ou costal inferior, coordenada com uma expiração 

forçada.  

- Executar cinesiterapia respiratória: 

           - Técnica de compressão torácica: as mãos do enfermeiro devem ser colocadas sobre o tórax, com os punhos e cotovelos fixos 

para a realização do movimento: na fase expiratória o enfermeiro comprime o tórax e descomprime na fase inspiratória. A pressão 

exercida na fase expiratória deve ser continua devendo no final realiza-se uma leve vibração; 

         - Técnica de vibração torácica:  as mãos do enfermeiro devem ser colocadas sobre o tórax, com os punhos e cotovelos fixos para 

a realização do movimento: movimentos vibratórios, rítmicos, rápidos e intensos; sendo aplicados durante uma expiração lenta após 

uma inspiração máxima; 

- Executar inaloterapia através de inalador; 

- Incentivar ingestão de líquidos; 

- Incentivar a expetorar; 

- Vigiar características da expetoração; 

- 17/11/20 – Expetorar 

ineficaz em grau reduzido  

 

- 26/11/2020 – Expetorar 

eficaz  
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Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica da tosse  
Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica da tosse, demonstrado  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliar o conhecimento sobre técnica da tosse;  

- Ensinar sobre técnica da tosse: O doente deve colocar-se em posição de sentado e com os pés apoiados, tronco 

inclinado para a frente. Inspira pelo nariz como se fosse “cheirar a flor”, na fase expiratória o doente comprime 

o abdómen com os membros superiores abraçados, com o tronco inclinado e tosse de boca aberta; 

- 19/11/20 – Conhecimento sobre técnica da tosse, 

não demonstrado  

 

- 26/11/2020 – Conhecimento sobre técnica da 

tosse, demonstrado 

Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar a capacidade para usar técnica da tosse  

Resultado esperado: Capacidade para usar a técnica da tosse, demonstrada  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliar a capacidade para usar técnica da tosse; 

- Instruir sobre técnica da tosse; 

- Treinar técnica da tosse: O doente deve colocar-se em posição de sentado e com os pés apoiados, tronco 

inclinado para a frente. Inspira pelo nariz como se fosse “cheirar a flor”, na fase expiratória o doente comprime 

o abdómen com os membros superiores abraçados, com o tronco inclinado e tosse de boca aberta; 

- 19/11/20 – Capacidade para usar técnica da tosse, 

não demonstrada  

 

- 26/11/2020 – Capacidade para usar técnica da 

tosse, demonstrada 
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Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar a capacidade para usar inaloterapia  

Resultado esperado: Capacidade para usar inaloterapia, demonstrada  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliar a capacidade para usar inaloterapia; 

- Intruir sobre inaloterapia; 

- Instruir sobre dispositivos respiratórios: camara expansora; 

- Treinar uso de dispositivos respiratórios: camara expansora; 

- 24/11/20 – Capacidade para usar inaloterapia, não 

demonstrada  

 

- 30/11/2020 – Capacidade para usar inaloterapia, 

demonstrada  

 

 

 

 

Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapia  
Resultado esperado: Conhecimento sobre inaloterapia, demonstrado  
 Avaliação 
Intervenções: 

- Avaliar o conhecimento sobre inaloterapia; 

- Ensinar sobre inaloterapia; 

- Ensinar sobre dispositivos respiratórios: camara expansora; 

- 24/11/20 – Conhecimento sobre inaloterapia, não 

demonstrado  

 

- 30/11/2020 – Conhecimento sobre inaloterapia, 

demosntrado 
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Diagnóstico de Enfermagem: Intolerância à atividade   
Resultado esperado: Intolerância à atividade ausente  
 Avaliação 
 Intervenções: 

       - Avaliar Intolerância à atividade: Doente apresenta cansaço na realização das atividades diárias, 

nomeadamente no auto-cuidado higiene e vesturário; Doente sente cansaço fácil; 

       - Gerir Atividade física; 

- 17/11/20 – Intolerância à atividade 

 

-30/11/2020 - intolerância à atividade ausente 

 

Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar conhecimento sobre técnica de conservação de 
energia 

 

Resultado esperado: Conhecimento sobre técnica de conservação de energia, melhorado  
 Avaliação 
 Intervenções: 

       - Avaliar conhecimento sobre técnica de conservação de energia  

       - Ensinar sobre técnica de conservação de energia: tomar banho: preparar antecipadamente o material; 

tomar banho sentado; vestir-se: dispor previamente toda a roupa necessária pela ordem que vai vestir, 

vestir primeiro a metade inferior do corpo preferencialmente sentado, depois a metade superior; andar: 

andar a um ritmo controlado e controlar a respiração; subir escadas: subir a um ritmo controlado e controlar 

a respiração. Posição de cocheiro sentado numa cadeira/leito: inclinando o trono para a frente com os 

braços relaxados sobre as pernas; posição de cocheiro em pé: inclinando ligeiramente o tronco para a frente 

com as mãos apoiadas numa superfície (por exemplo corrimão das escadas) ou apoiando a região dorsal 

numa parede ou numa superfície;  

- 19/11/20 – Conhecimento sobre técnica de 

conservação de energia não demonstrado 

 

- 30/11/20 – Conhecimento sobre técnica de 

conservação de energia demonstrado 
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Diagnóstico de Enfermagem: Potencial para melhorar capacidade para usar técnica de conservação de 
energia 

 

Resultado esperado: Capacidade para usar técnica de conservação de energia, demonstrada  
 Avaliação 
 Intervenções: 

        - Avaliar capacidade para usar técnica de conservação de energia; 

        - Instruir sobre técnica de conservação de energia; 

        - Treinar sobre técnica de conservação de energia: tomar banho: preparar antecipadamente o material; 

tomar banho sentado; vestir-se: dispor previamente toda a roupa necessária pela ordem que vai vestir, vestir 

primeiro a metade inferior do corpo preferencialmente sentado, depois a metade superior; andar: andar a um 

ritmo controlado e controlar a respiração; subir escadas: subir a um ritmo controlado e controlar a respiração. 

Posição de cocheiro sentado numa cadeira/leito: inclinando o trono para a frente com os braços relaxados 

sobre as pernas; posição de cocheiro em pé: inclinando ligeiramente o tronco para a frente com as mãos 

apoiadas numa superfície (por exemplo corrimão das escadas) ou apoiando a região dorsal numa parede ou 

numa superfície; 

- 19/11/20 – Capacidade para usar técnica de 

conservação de energia não demonstrada 

 

- 30/11/20 – Capacidade para usar técnica de 

conservação de energia demonstrada 
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Diagnóstico de Enfermagem: Gestão do regime terapêutico comprometida 
 

 

Resultado esperado: Sem gestão do regime terapêutico comprometida  
 Avaliação 
 Intervenções: 

        - Avaliar gestão do regime terapêutico; 

        - Assistir na gestão do regime terapêutico; 

        - Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz; 

        - Ensinar sobre padrão alimentar; 

        - Ensinar sobre padrão de exercício; 

        - Incentivar adesão ao regime terapêutico; 

        - Instruir a inaloterapia;  

- 19/11/20 – Gestão do regime terapêutico 

comprometida 

 

- 30/11/20 – Sem gestão do regime terapêutico 

comprometida 
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 4.1.   Aplicação do Plano de Cuidados de Enfermagem de Reabilitação por dias  

 

O plano de Cuidados de Enfermagem de reabilitação da D. A.M., foi aplicado ao longo de seis dias. Em todas as secções a D. A. M. Encontrava-se calma, 

orientada e colaborante. Manifestando sempre grande motivação para a aprendizagem. Cada sessão durou cerca de 30 a 40 minutos.  

No segundo Dia, dia 18 de novembro de 2020, a D. A.M. encontrava-se com exacerbação da crise asmática com broncoespasmo marcado, cumpriu 

terapêutica prescrita pelo médico e aceitou plano de cuidados com Enfermagem de Reabilitação para auxílio de posição de descanso e relaxamento e 

consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, tendo neste dia esta intervenção contribuído para diminuir a dispneia e ansiedade da doente.  

Todos os restantes dias de aplicação do plano de cuidados decorreram sem intercorrências.  

Segue a tabela com a aplicação do plano de cuidados de Enfermagem de Reabilitação por dias.  
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Sessão  1.º 2.º 3.º 4.º 5º 6.º 
Data  17/11 18/11 19/11 24/11 26/11 30/11 
Ensinar sobre Ventilação, sobre doença e complicações da doença; X  X X   
Consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, com enfase na expiração: 2 series de 10 repetições X X X X X X 
Reeducação diafragmática posterior: 2 series de 5 repetições; 
Reeducação diafragmática posterior com resistência: 2 series de 5 repetições; 

X  X X X X 

Abertura costal global com bastão: 2 series de 5 repetições X  X X X X 
Abertura costal seletiva à direita e esquerda: 2 series de 5 repetições cada lado X  X X   
Reeducação diafragmática da hemicupula diafragmática direita e esquerda com resistência: 2 series de 5 repetições 
cada lado 

X  X X   

Ensinar sobre exercícios respiratórios;  X  X  X 
Ensinar sobre dispositivos respiratórios: camara expansora;  
Ensinar sobre terapêutica inalatória;  

   X  X 

Instruir sobre exercícios respiratórios, Instruir técnica respiratória; 
Treinar a otimização da ventilação através de técnica respiratória; 
Treinar a otimizar a ventilação através de técnica respiratória: Dissociação tempos respiratórios 
Treinar a otimizar a ventilação através de técnica respiratória: Respiração abdomino diafragmática; 

X  X X  X 

Ensinar sobre expetoração, ensinar sobre técnica de tossir, instruir a técnica de tossir; 
Treinar técnica de tossir 

  X X X  

Instruir sobre inaloterapia, treinar a técnica de inalação através de inalador;     X X  
Ensinar sobre técnica de conservação de energia; 
Ensinar sobre hábitos de exercício; 

  X   X 

Instruir sobre técnica de conservação de energia; 
Treinar sobre técnica de conservação de energia; 

  X   X 

Treino de marcha    X   X 
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   5. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

   5.1.   Avaliação de Sinais Vitais e Oximetrias periféricas  

 

 

 

Verificou-se estabilidade hemodinâmica durante todo o programa de Enfermagem de Reabilitação, não existindo contraindicação à aplicação do plano de 

cuidados, nem se verificou necessidade de realizar ajustes ao plano de cuidados. De salientar que na 1ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª sessão se verificou melhoria da saturação 

periférica de Oxigénio no final da sessão comparativamente com o valor no início da sessão. Em nenhuma sessão se verificou aumento significativo dos valores 

de TA ou FC, significando que ocorreu boa tolerância ao esforço por parte da doente.    
 

 

 

 

Sessão 1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data 17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 
Tensão Arterial 120/62 123/68 119/64 124/70 134/65 129/70 135/68 126/66 147/68 135/77 127/66 130/78 
Frequência Cardíaca 62 75 64 68 65 70 64 69 63 74 65 78 
Frequência respiratória 17 20 19 18 17 18 19 20 17 20 18 19 
Temperatura 36,0 - 36,3 - 36,0 - 36,8 - 36,1 - 36,2 - 
Dor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SpO2 90 93 94 94 96 96 94 98 95 98 98 99 

Tabela 2 – Avaliação de Sinais Vitais e Oximetrias Periféricas   



 
 

 
dez-21 | Página 206 

 

A intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação na capacitação da pessoa 
com défice de mobilidade para o Autocuidado transferir-se  

 

5.2.   Resultados da Avaliação por Inspeção 

Sessão  1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data  17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final 
Aporte de Oxigénio (L/min) 1 1 2 - 2 2 3 3 1 1 AA AA 
Aerossolterapia N N N - N N N N N N N N 
Simetria Torácica  S S S - S S S S S S S S 
Deformações do Tórax N N N - N N N N N N N N 
Tipo de Respiração M M M - M AD AD AD AD AD AD AD 
Ritmo I I I - I R R R R R R R 
Amplitude  D D D - D D D NO NO NO NO NO 
Musculatura acessória N N S - N N N N N N N N 
Tosse IN/P IN/P IN/P - IN/P EF/P EF/P EF/P EF/P EF/P SE SE 
Secreções M M MP - MP MP MP M M M AU AU 
Viscosidade  ES ES ES - ES ES ES FL FL AU AU AU 

Legenda: AA- Ar ambiente; S - Sim; N - Não; NO - Normal, D - Diminuído; R - Regular; I - Irregular; M - Mista; AD - Abdominodiafragmática; MP - Mucopurulenta; ES - 
Espessa, IN - Ineficaz; EF - Eficaz; P - Produtiva; SE - Seca; AU – ausente; 
 
 

 

 A doente não apresentava assimetria torácica ou deformidades. No dia 18/11/2020, por agravamento da situação clínica com exacerbação do 

broncoespasmo, verifica-se utilização dos músculos acessórios, com diminuição da amplitude respiratória e respiração mista e irregular.  Verificou-se presença 

de secreções espessas que na primeira sessão eram mucosas, evoluindo para muco-purulentas até à 6. ª sessão sem presença de secreções, mantendo, no entanto, 

acessos esporádicos de tosse seca. No dia 19/11/2020 doente, através do ensino, treino e instrução da técnica da tosse apresenta tosse eficaz no final da sessão.  

 A partir da 3.ª sessão a doente é capaz de realizar uma respiração abdominodiafragmática, com amplitude normal e ritmo regular. 

 

Tabela 3 – Resultados da Avaliação por Inspeção   
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5.3.   Resultados da Avaliação por Palpação  

Sessão  1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data  17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final 
Traqueia Centralizada  S S S - S S S S S S S S 
Elasticidade  M M M - M M M M M M M M 
Frémito Tóraco-Vocal  Face Anterior do Toráx  
1/3 Superior Direito  - - - - M M M M M M M M 
1/3 Médio Direito - - - - M M M M M M M M 
1/3 Inferior Direito  - - - - M M M M M M M M 
1/3 Superior Esquerdo - - - - M M M M M M M M 
1/3 Médio Esquerdo - - - - M M M M M M M M 
1/3 Inferior Esquerdo  - - - - M M M M M M M M 
Frémito Tóraco-Vocal Face Posterior do Toráx  
1/3 Superior Direito  - - - - M M M M M M M M 
1/3 Médio Direito - - - - M M M M M M M M 
1/3 Inferior Direito  - - - - M M M M M M M M 
1/3 Superior Esquerdo - - - - M M M M M M M M 
1/3 Médio Esquerdo - - - - M M M M M M M M 
1/3 Inferior Esquerdo  - - - - M M M M M M M M 

Legenda: S - Sim; N - Não; M – Mantido A- Aumentado D - Diminuído; AU – ausente; 
 

 

 

 

 

 

Nas primeiras sessões não foi realizado palpação pela técnica do frémito toráco-vocal, sendo que em todas as sesões que foi efetuado, se encontrava mantido.  

 

 

Tabela 4 – Resultados da Avaliação por Palpação  
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5.4.   Resultados da Avaliação por Percussão  

Sessão  1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data  17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final 

Percussão torácica digito-digital – Face anterior do tórax 
1/3 Superior Direito  - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Médio Direito - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Inferior Direito  - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Superior Esquerdo - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Médio Esquerdo - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Inferior Esquerdo  - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 

Percussão torácica digito-digital – Face posterior do tórax 
1/3 Superior Direito  - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Médio Direito - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Inferior Direito  - - - - M M SP SP SP SP SP SP 
1/3 Superior Esquerdo - - - - SP SP SP SP SP SP SP SP 
1/3 Médio Esquerdo - - - - M M M SP SP SP SP SP 
1/3 Inferior Esquerdo  - - - - M M M M SP SP SP SP 

Legenda: SP – Som Claro Pulmonar; M – Maciço; HO – Hiposonoridade; HE- Hipersonoridade  

 

Nas primeiras sessões não foi realizada percussão. Em todas as sessões em que foi realizada percussão verificou-se som claro pulmonar a nível de todo 

o tórax, com a exceção das bases pulmonares que apresentaram discreto som maciço, sugerindo presença de secreções. 

 

 

Tabela 5 – Resultados da Avaliação por Percussão 
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5.5.   Resultados da Avaliação por Auscultação Pulmonar  

Sessão  1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data  17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final 
             
Auscultação 
anterior 

            

Lateralidade  Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq 

Murmúrio 
Vesicular  

 1/3 
sup. 

D D D M D D - - M M M M D M M M M M M M M M M M 

  1/3 
médio 

D D D D A A - - D M M M D D M M D M M M M M M M 

  1/3 
inf. 

A A A A A A - - D D D D D D D D D D D M M M M M 

ruídos 
adventícios   

 1/3 
sup. 

      - -                 

  1/3 
médio 

FC FC FC    - - FC    S            

  1/3 
inf. 

FC FC FC FC R R - - FC FC FC FC S S S S S        

Legenda: M – Mantido; D – Diminuído; A – Ausente; FC – Fervores Crepitantes; R - Roncos; S - Sibilos  

 

 

 

 

Tabela 6 – Resultados da Avaliação por Auscultação Pulmonar – Auscultação Anterior 
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Sessão  1.º  2.º  3.º  4.º  5º  6.º  
Data  17/11  18/11  19/11  24/11  26/11  30/11  
 Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final Inicio  Final 
             
Auscultação 
posterior  

            

Lateralidade  Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq Dto Esq 

Murmúrio 
Vesicular  

 1/3 
sup. 

D D D D D D - - M M M M D M M M M M M M M M M M 

  1/3 
médio 

D D D D D D - - D M M M D D M M D M M M M M M M 

  1/3 
inf. 

D D D D D D - - D D D D D D D D D D M D M M M M 

ruídos 
adventícios   

 1/3 
sup. 

FC FC FC  FC FC - - FC                

  1/3 
médio 

FC FC FC  R R - - FC FC FC FC FC            

  1/3 
inf. 

FC FC FC FC R R - - FC FC FC FC S S S S S  S      

Legenda: M – Mantido; D – Diminuído; A – Ausente; FC – Fervores Crepitantes; R - Roncos; S - Sibilos 

 

À auscultação pulmonar na primeira sessão registou-se murmúrio vesicular globalmente diminuído com presença de fervores crepitantes nas   bases 

pulmonares. Na segunda sessão a doente encontrava-se em broncoespasmo com murmúrio vesicular globalmente diminuído com presença de roncos e sibilos 

dispersos mais acentuados nas bases bilateralmente. Apenas na última sessão se registou murmúrio vesicular mantido.

Tabela 7 – Resultados da Avaliação por Auscultação Pulmonar – Auscultação Posterior 
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5.6.   Resultados da Avaliação pela Escala de Borg Modificada  

Sessão 1.º 2.º 3.º 4.º 5º 6.º 
Data 17/11 18/11 19/11 24/11 26/11 30/11 
 I F I F I F I F I F I F 
Score escala de Borg 
modificada durante a RFR 

0 3 2 - 0 1 0 0 0 0 0 0 

Score escala de Borg 
modificada na marcha 

- - - - 0 4 - - - - 0 0 

 

 

 

Legenda: 0 – Nenhuma; 0,5 – Muito, muito leve; 1 – Muito leve; 2 – Leve; 3 – Moderada; 4 – Pouco 

intensa; 5- Intensa; 7- Muito Intensa; 9 – Muito, muito intensa; 10 – Máxima 

 

 

De uma forma global a doente apresentou grande tolerância aos exercícios respiratórios 

efetuados. De salientar que no dia 19/11 no final do treino de marcha a doente atribui um 4, 

dispneia pouco intensa no final do treino de marcha e no dia 30/12 termina o treino de marcha 

sem qualquer dispneia.    

 

5.7.   Resultados da Avaliação pela Escala de Barthel  

 Data 17/11 19/11 24/11 30/11 

Alimentação 0 – Dependente 
5 – Precisa de alguma ajuda (por ex. para cortar 
alimentos) 
10 – Independente 

 
   10 

 
10 

 
10 

 
10 

Transferência 0 – Dependente, não tem equilíbrio sentado  
5 – Necessita de ajuda de outra pessoa, mas não 
consegue sentar-se  
10 – Precisa de alguma ajuda  
15 – Independente 

 
10 

 
15 

 
15 

 
15 

Toalete 0 – Dependente, necessita de ajuda 
5 –Independente a fazer a barba, lavar a cara, lavar os 
dentes 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Utilizar o WC 0 – Dependente  
5 – Precisa de alguma ajuda 
10 – Independente 

 
   10 

 
10 

 
10 

 
10 

Banho 0 – Dependente, necessita de alguma ajuda 
5 – Toma banho só (entra e sai do duche ou banheira 
sem ajuda) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

Mobilidade 0 – Imóvel 
5 – Independente em cadeira de rodas 
10 – Caminha menos de 50 metros, com pouca ajuda 
15 – Caminha 50 metros, sem ajuda ou supervisão 

 
10 

 
10 

 
10 

 
15 

Tabela 8 – Resultados da Avaliação pela Escala de Borg Modificada 
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Subir e descer 
Escadas 

0 – Dependente 
5 – Precisa de ajuda 
10 -Independente, com ou sem ajudas técnicas 

 
5 

 
5 

 
10 

 
10 

Vestir 0 – Impossível  
5 – Com de ajuda 
10 – Independente 

 
5 

 
5 

 
10 

 
10 

Controlo 
Intestinal 

0 – Incontinente ou precisa de clisteres 
5 – Acidente ocasional 
10 – Controla perfeitamente, sem acidentes 

 
   10 

 
10 

 
10 

 
10 

Controlo 
Urinário  

0 – Incontinente ou algaliado e incapaz de manejar a 
algália sozinho 
5 – Acidente ocasional (máximo 1 vez por semana) 
10 – Continente ou algaliado, capaz de manejar a 
algália sozinho  

 
   10 

 
10 

 
10 

 
10 

Total 
 

75 80 90 100 
 

 

 No início do plano de cuidados a doente apresentava uma dependência em grau moderado 

por apresentar intolerância à atividade, necessitando de ajuda para as atividades de vida higiene 

pessoal e vestuário, bem como precisava de ajuda mínima para as transferências, executar marcha 

e subir escadas. Ao longo do plano de cuidados, com recurso a técnicas de descanso e 

relaxamento, a doente foi melhorando a tolerância à atividade conseguido no final do plano de 

cuidados apresentar um score de 100, que representa independência para todos os autocuidados.  

 

5.8.   Resultados da Avaliação pela Escala London Chest Activity of Daily Living 
(LCADL) 

Nesta escala é avaliada a sensação de cansaço e falta de ar que a pessoa sente ao realizar 

determinada tarefa, traduzindo assim a limitação para a realização de tarefas em quatro 

domínios de avaliação: cuidado pessoal, cuidado doméstico, atividade física e lazer. A pessoa 

atribui uma pontuação de 0 a 5 a cada questão, quanto maior a pontuação, maior a 

interferência da sensação de dispneia na realização da tarefa (Latado, Casal, Proença, Costa, 

Castanheira, Sousa: 2017). 

 

 

 

Tabela 9 – Resultados da Avaliação pela Escala de Barthel 
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Data 17/11 19/11 24/11 30/11 

Cuidado Pessoal 

Enxugar-se  2 2 1 1 

Vestir a parte superior do corpo 2 2 1 1 

Calçar os sapatos/meias 5 5 2 1 
Lavar a cabeça 5 5 2 1 

Doméstico 
Fazer a cama 2 2 1 1 
Mudar o lençol  2 2 1 1 

Lavar janelas/ cortinas  4 4 2 2 

Limpeza/limpar o pó 4 2 1 1 

Lavar a louça 3 2 1 1 

Utilizar o aspirador de pó/ varrer 4 4 2 2 
Atividade Física 

Subir escadas 4 3 2 1 
Inclinar-se  1 1 1 1 

Lazer 
Andar em casa  2 2 1 1 

Sair socialmente 3 3 1 1 
Falar  1 1 1 1 

Total 44 40 20 17 
Legenda: 0 – Eu não faria de forma alguma (porque nunca fez a atividade); 1 – Eu não fico com falta de ar; 

2 – Eu fico moderadamente com falta de ar; 3 – Eu fico com muita falta de ar; 4 – Eu não consigo realizar 

a tarefa porque fico com muita falta de ar; 5- Eu preciso que outra pessoa realize a tarefa; 
 

 

 

 A aplicação da presente escala foi realizada de forma retrospetiva, com base no que a 

doente conseguiria realizar.   

Pela avaliação da escada de LCADL conseguimos avaliar a incapacidade da pessoa em 

realizar tarefas devido ao grau de dispneia, assim, no início do internamento a doente apresentava 

grande compromisso na realização de tarefas evoluindo positivamente, conseguido no final do 

internamento realizar grande parte das atividades sem sensação de dispneia.  

 

 

 

Tabela 10– Resultados da Avaliação pela Escala de LCADL 
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5.9.   Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem  
 

Sessão 1.º 2.º 3.º 4.º 5º 6.º 
Data 17/11 18/11 19/11 24/11 26/11 30/11 
Diagnóstico de Enfermagem       
Conhecimento sobre ventilação ND ND ND ND D D 

Capacidade para otimizar ventilação ND ND ND ND D D 

Conhecimento sobre técnica da tosse - - ND ND D D 

Capacidade para usar técnica da tosse - - ND ND D D 

Conhecimento sobre inaloterapia - - - ND ND D 

Capacidade para usar inaloterapia - - - ND ND D 

Conhecimento sobre técnica de conservação de energia - - ND ND ND D 

Capacidade para usar técnica de conservação de energia - - ND ND ND D 
 

Legenda: ND – Não Demonstrado, D – Demonstrado 

 
 

Ao longo da aplicação do plano de cuidados, a capacitação da doente foi tida como 

prioridade. No quadro acima encontram-se sintetizadas todos os conhecimentos e capacidades 

demonstradas. Culminando assim na doente sem gestão do regime terapêuticos não 

comprometida.  

 

5.10.   Resultados da Gasometria arterial 

Data O2(l/min) pH pCO2 
(mmHg) 

pO2 
(mmHg) 

Lact 
(mmol/L) 

SpO2 
(%) 

HCO3 
(mmol/L) 

14/11 AA 7,3 49 54 1,3 88 29 

14/11 1L/min (15min após) 7,43 48 68 1,4 93 31,9 

16/11 AA 7,45 42 59 2,7 91 29,8 

19/11 1L/min 7,45 40 69 2,2 95 29.1 

23/11 1L/min 7,39 39 69 1,1 95 31,1 

24/11 3L/min 7,42 42 94 2,9 97 27,2 

26/11 1L/min 7,49 39 74 0,9 96 29,7 

27/11 AA 7,49 39 67 1,7 94 29,0 

30/11 AA (após marcha) 7,41 43 93 2,0 99 27,3 

Tabela 11 – Avaliação das dimensões de conhecimento e aprendizagem 

Tabela 12 – Resultados da gasometria arterial 
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Na gasometria é notória a melhora da hipoxemia registada no início do internamento, 

assim como a melhoria franca das saturações periféricas.  

  

5.11.   Evolução da telerradiografia do toráx  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Incidências póstero-anterior, centradas e com boa penetração do feixe. A primeira 

Radiografia torácica sugere hiperinsuflação, melhorando ao longo das seguintes. Em todas as 

imagens os seios costofrenicos encontram-se livres e alinhados, nenhuma imagem apresenta 

sinais sugestivos de condensação. 

  Na asma, a radiografia torácica é quase sempre normal, sendo este exame 

complementar de diagnóstico utilizado, para excluir outros diagnósticos ou complicações. (DGS, 

2014)  

 

 

 

 

 

 

13-11-2020 16-11-2020 25-11-2020 

Figura 2 – Evolução da telerradiografia toráx  
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6. REFLEXÃO E DISCUSSÃO  

Segundo a DGS, o controlo da asma é diretamente proporcional ao nível de educação 

sobre a doença, auto-monitorização e auto-controlo do doente. Sendo também fator preditor de 

sucesso no controlo da asma o seguimento regular do doente em consulta. (DGS, 2014)  

O Programa de Reabilitação Respiratória na pessoa com asma tem, segundo Cordeiro e 

Menoita (2012) como principais componentes a educação para a saúde e a RFR.  

 Ainda segundo os mesmos autores a RFR divide-se em duas fases: a fase da crise asmática 

e a fase inter-crise. 

Na fase de crise “deve-se ensinar e ajudar a pessoa a adotar posições de descanso e 

relaxamento, com sejam as “posições de cocheiro””. (Cordeiro e Menoita, 2012, p. 291). Na fase 

de crise trona-se importante estimular uma fase expiratória mais prolongada, não devendo no 

entanto ser forçada. O controlo respiratório nesta fase pode ser adquirido pela estratégia de 

contagem: “inspira 1-2; expira 1-2-3” (Cordeiro e Menoita, E. 2012, p.291).) 

 Na fase inter-crise deve incidir o ensino do doente acerca da doença, fatores 

desencadeantes, como proceder durante a crise, reconhecer e monitorizar o estado da sua asma e 

a toma correta da terapêutica. (DGS, 2014). É também na fase inter-crise que deverá incidir o 

ensino, instrução e treino sobre os exercícios respiratórios e posições de descanso e relaxamento. 

(Cordeiro, M. & Menoita, E, 2012) 

 Seguindo esta linha de pensamento a intervenção adotada para o caso apresentado, incidiu 

principalmente na capacitação e empoderamento da doente, nas vertentes acima referidas. Tendo 

a doente apresentado ao longo de todo o programa grande motivação e envolvimento no programa 

delimitado.  

 Foram notórios os ganhos obtidos no presente caso apresentado, sendo que para nós o 

maior e mais importante resultado não foi mesurado, sendo este o bem-estar que a doente referiu 

no dia da conclusão do programa e dia da alta, tendo sido as palavras da doente: “há muito tempo 

que não me sentia tão bem.”. A doente reconheceu o benefício nos exercícios de RFR realizados, 

ensinados, instruídos e treinados; que numa última fase do internamento realizava de forma 

autónoma, sem ser necessário grande incentivo.  

 Sabemos que a nossa intervenção marcou a diferença no processo de doença, na vida e 

principalmente na qualidade de vida da D. A.M.  

 Como complemento a este plano de cuidados seria necessário a entrega de material de 

leitura de apoio acerca das temáticas abordadas com a doente. No entanto, o serviço não apresenta 

material de apoio referente a estas temáticas. Assim, a execução deste plano de cuidados culmina 
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na execução/adaptação de material de leitura de apoio para o doente referente a esta temática, 

para que fique disponível no serviço para intervenções futuras.  

 De referir por último, que alguns dados foram colhidos numa fase posterior com recurso 

a consulta dos registos de enfermagem 
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  7.   CONCLUSÃO  

 Tendo sido o presente trabalho proposto com o objetivo de desenvolver raciocínio 

clínico com um olhar diferente sobre todas as etapas do plano de cuidados de enfermagem, 

consideramos que o objetivo foi atingido. Assim, a elaboração deste  trabalho contribui-o para 

estruturar e desenvolver pensamento enquanto EEER.  

 O presente trabalho funcionou também como ferramenta para aprofundar 

conhecimentos nos cuidados aos doentes com diagnóstico de asma, e doentes com patologia 

respiratória em geral.  

 No decorrer da execução do presente deste plano de cuidados, foram desenvolvidas 

competências na avaliação semiológica respiratória e reabilitação da função respiratória.  

Assim, a execução do presente plano de cuidados contribui para estruturar e encadear o 

pensamento enquanto futura Enfermeira de Enfermagem de Reabilitação de forma organizada.   
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ANEXO I – Parecer da Comissão de Ética  
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