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“Tenho em mim todos os sonhos do mundo.” 
 

Fernando Pessoa 
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Resumo 

Este relatório pretende mostrar as competências de mestre e de enfermeiro 

especialista em enfermagem de reabilitação adquiridas ao longo do curso de mestrado em 

enfermagem, com realce para o Estágio final. São cada vez mais frequentes as patologias 

do foro respiratório, e consequentemente o seu principal sintoma, a dispneia. Esta pode 

tornar-se verdadeiramente incapacitante, levando a pessoa à total dependência. 

É dado especial relevo à descrição e análise do projeto de intervenção nomeado 

“Ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto comunitário”, 

que teve lugar numa Unidade de Cuidados na Comunidade, com a participação de 5 

pessoas, que se enquadraram nos parâmetros de inclusão. 

Após o término do programa, conseguimos verificar melhorias na dispneia, na 

execução das técnicas respiratórias e na funcionalidade dos participantes. Como tal, o 

impacto do programa revelou-se positivo para os participantes e para a execução das suas 

atividades de vida diárias, apesar de serem utentes com marcado nível de incapacidade. 

A aquisição das competências, gerais, especificas e de mestre, estão refletidas 

neste relatório através das experiências de aprendizagem vivenciadas ao longo do 

processo. Porém, estamos cientes que esta aquisição de competências não é dada como 

finda com o término deste mestrado. Sabemos que o nosso desenvolvimento enquanto 

pessoas e profissionais, requer tempo, dedicação e investigação, de maneira a que seja 

possível cuidar do outro da melhor forma. 

 
Palavras-chave: Dispneia; Comunidade; Programa de Treino Respiratório; Reabilitação. 
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Abstract 

This report intends to show the competences of master and specialist nurse in 

rehabilitation nursing acquired during the master's course in nursing, with an emphasis 

on the final stage. Respiratory pathologies, and consequently its main symptom, dyspnea, 

are increasingly frequent. This can become truly disabling, leading the person to complete 

dependence. 

Special emphasis is given to the description and analysis of the intervention 

project named "Health gains in adult or elderly patients with dyspnea in a community 

context", which took place in a Community Care Unit, with the participation of 5 people, 

who participated in the include parameters. 

After the end of the program, we were able to verify improvements in dyspnea, 

in the execution of breathing techniques and in the functionality of the participants. As 

such, the impact of the program was positive for the participants and for the execution of 

their daily activities, despite being users with a marked level of disability. 

The acquisition of general, specific and master skills are reflected in this report 

through the learning experiences experienced throughout the process. However, we are 

aware that this acquisition of skills is not considered to end with the completion of this 

master's degree. We know that our development as people and professionals requires 

time, dedication and research, so that it is possible to take care of others in the best way 

possible. 

 
 
 
 
 
 

Keywords: Dyspnea; Community; Respiratory Training Program; Rehabilitation. 
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Introdução 

 
O presente Relatório agora realizado é parte integrante do Mestrado em 

Enfermagem – área de Reabilitação, curso em Associação dos Institutos Politécnicos de 

Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e da Universidade de Évora. Tem como 

propósito dar a conhecer as aprendizagens obtidas e as competências desenvolvidas no 

decorrer do curso, com maior enfase para as do Estágio Final. Como tal, será alvo de 

análise e discussão pública para posterior qualificação académica do grau de mestre. 

O Relatório assenta de modo geral, em todas as aprendizagens que se traduzem 

em competências adquiridas enquanto alunos de mestrado, sendo estas posteriormente 

espelhadas nas competências do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação 

(EEER). Nesse sentido é desenvolvido um projeto de intervenção específico que pretende 

mostrar a capacidade de análise, de planeamento e de intervenção em enfermagem de 

reabilitação que expresse resultados indicativos de ganhos em saúde. 

Contribuíram para o processo de aprendizagem os conhecimentos adquiridos ao 

longo do processo formativo, tanto em contexto letivo, como em contexto da prática 

clínica, desde o primeiro estágio - serviço de ortopedia do Hospital do Espirito Santo em 

Évora. 

Ao longo desta aprendizagem fomos estabelecendo objetivos, enquanto 

formandos, profissionais e enquanto pessoas, de modo a adquirir competências na área da 

reabilitação e a alcançar resultados benéficos para ganhos em saúde daqueles de quem 

cuidamos. 

O Estágio Final decorreu ao longo de 16 semanas, entre março e julho de 2021, 

numa UCC da ARS Alentejo. Na prestação de cuidados foi aplicada a metodologia do 

processo de enfermagem que diz respeito à reabilitação: a avaliação da funcionalidade, o 

diagnóstico; a implementação de programas de treino respiratório e motor, a capacitação, 

a limitação/restrição, o treino dos autocuidados e a participação em projetos nos quais se 

integrou a enfermeira de reabilitação (ER). 

Apesar destas intervenções terem abrangido um número maior de indivíduos, o 

projeto que delineamos dá particular relevo aos adultos ou idosos que tiveram, como foco 

principal, a dispneia. O envelhecimento perturbado pela doença produz incapacidades e 

fragiliza as pessoas, que apesar de continuarem a viver na sua comunidade e mesmo na 
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sua casa, precisam de respostas de saúde de proximidade. Pretende-se então, fazer uma 

avaliação mais compreensiva e especifica e desenhar um plano de intervenção ajustado à 

pessoa e às suas possibilidades. Os resultados são sempre influenciados pelo potencial da 

pessoa, morbilidades e da sua motivação. 

De modo a que o EEER seja dotado dos melhores conhecimentos técnico- 

científicos é necessária evidência científica atualizada e que abranja saberes das diversas 

áreas (respiratória, cardiorrespiratória, neurológica e motora), permitindo assim colmatar 

carências em diferentes pessoas e contribuindo para a sua autonomia. 

É fundamental que o EEER tenha dúvidas que orientam a sua capacidade de 

investigação, pois só desta forma consegue aumentar os seus conhecimentos e 

competências, prestar melhores cuidados bem com contribuir para a evolução da 

enfermagem. 

Deste modo, o presente relatório responde aos seguintes objetivos: 

- Demonstrar a aquisição de competências intrínsecas ao enfermeiro especialista, 

mais concretamente ao EEER e de Mestre em Enfermagem; 

- Descrever e analisar as intervenções do EEER dirigidas aos adultos ou idoso com 

dispneia; 

- Examinar a prática de cuidados de ER com base na evidência cientifica atual e 

desenvolver espírito crítico e reflexivo no que respeita à aplicação dos mesmos. 

Nesse sentido, contribuiu em particular o projeto de intervenção com foco nos 

adultos ou idoso com dispneia, de uma UCC. 

Foi realizada uma avaliação inicial, na qual se identificaram os diagnósticos, 

desenvolveu-se o plano de cuidados com intervenções específicas, aplicou-se o plano e 

no final fez-se a sua avaliação. Posteriormente, foram comparados os resultados com os 

de outros projetos de intervenção. 

Este relatório divide-se nos seguintes pontos: Introdução, Apreciação do 

Contexto, Estratégia de Intervenção Pessoal, Análise Reflexiva sobre as Competências 

Adquiridas, Análise Reflexiva sobre o Processo de Avaliação, Conclusão e Bibliografia. 

Para a redação deste relatório foram tidas em conta as normas do Instituto Politécnico de 

Beja, que acolheu esta edição do mestrado e também da APA. Foi respeitado ainda o novo 

acordo ortográfico. 
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1. Apreciação do contexto 
 

Pretende-se neste capítulo caracterizar o contexto em que foi desenvolvido o 

estágio final e implementado o projeto de intervenção. É ainda aqui que se analisam os 

cuidados produzidos e a população alvo. 

 
 

1.1. Análise do envolvimento 
 

A Unidade Curricular – Estágio Final decorreu num Centro de Saúde da ARS 

Alentejo, mais concretamente na sua Unidade de Cuidados na Comunidade. 

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (2014) podemos 

identificar o Alentejo como sendo a maior região de Portugal, relativamente ao território. 

O Alentejo Central equivale a 7 228 551 km2, organizado em 14 concelhos, onde se 

encontra o concelho abordado. 

Este representa uma área de 513,80 km2, sendo formado por 9 freguesias. Com 

base no Instituto Nacional de Estatística (2018), corresponde a este concelho uma 

população residente de cerca de 12 975 habitantes e uma densidade populacional de 25,3 

habitantes/km2, sendo o sexo feminino o mais predominante. 

Como se tem verificado em termos globais, é tendencialmente elevado o índice de 

longevidade, cerca de 63%. Já o índice de envelhecimento corresponde aos 270% e o 

índice de dependência dos idosos respeita a 49% (INE, 2018). 

Assim sendo, podemos prever uma população tendencialmente envelhecida, com 

propensão à dependência e formada na sua maioria por mulheres. 

 
 

1.1.1. Centro de Saúde 

Os serviços de saúde em funcionamento neste concelho, estão enquadrados no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde sob a responsabilidade da ARSA. No que respeita 

aos Cuidados de Saúde Primários, o Centro de Saúde está em funcionamento no atual 

edifício desde maio de 1993 e integra o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 

Central. É constituído por uma Unidade de Saúde Familiar, um serviço de Urgência 
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Básica, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados e Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos. 

 
 
 

1.1.2. Unidade de Cuidados na Comunidade 

A UCC onde ocorreu o estágio final foi fundada em dezembro de 2009 e tem como 

principal objetivo a prestação de cuidados de saúde, apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de 

risco ou dependência física e funcional ou doença, garantindo a continuidade e qualidade 

dos cuidados prestados. 

É nas instalações do Centro de Saúde que tem a sua sede, e é na comunidade que 

desenvolve grande parte das suas ações. 

A UCC desenvolve atividades em concordância com a estratégia orientadora dos 

três eixos de intervenção das UCC, sendo eles o Plano Nacional de Saúde Escolar, os 

Cuidados Continuados (Equipa de Cuidados Continuados Integrados e Equipa de 

Coordenação Local) e a Intervenção na Comunidade (Rede Social, o Rendimento Social 

de Inserção, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Intervenção Precoce). 

A Equipa de Cuidados Continuados Integrados é responsável pela prestação de 

cuidados domiciliários, de medicina, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social a 

pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou processo de 

convalescença, com rede de suporte social, em situação que não necessita internamento, 

mas em que não se pode deslocar de forma autónoma do seu domicílio. A equipa faz parte 

da RNCCI e consegue ter resposta para 20 utentes do concelho (Conselho Local Ação 

Social de Estremoz, 2019). 

A Equipa Coordenação Local ocupa-se de avaliar e gerir os utentes para posterior 

ingresso nas diferentes tipologias da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

e acompanhamento das Unidades e Equipas da Rede (Conselho Local Ação Social de 

Estremoz, 2019). 

A UCC é parte integrante dos Projetos de Intervenção Comunitária, garantindo o 

atelier de Saúde na Academia Sénior de Estremoz, o projeto de Envelhecimento Ativo, o 

projeto de Prevenção de Quedas e intervindo, ainda, na comemoração de efemérides. 

É constituída por uma equipa multidisciplinar, na qual integram 7 enfermeiros 

(que inclui 2 especialistas em enfermagem de reabilitação e 2 em enfermagem 

comunitária), uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma terapeuta da fala, dois terapeutas 
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ocupacionais, uma nutricionista, duas técnicas de serviço social, elementos de apoio de 

Medicina Geral e Familiar e uma técnica administrativa. De modo geral, os profissionais 

de saúde da UCC estão ainda envolvidos em múltiplos projetos e áreas de intervenção. 

Situa-se no edifício do Centro de Saúde que em termos de estrutura física é 

composto por: cinco gabinetes diferenciados (Saúde Escolar, ECL, ECCI, ECSCP e 

enfermeira coordenadora), uma sala de formação, um vestiário e uma casa de banho. 

Concilia ainda a secretaria e uma sala de convívio. Para fazer face às deslocações ao 

exterior a UCC dispõe de duas viaturas automóveis. É através destas viaturas que os 

profissionais se conseguem deslocar ao domicílio dos utentes e desenvolver as suas 

intervenções. As viaturas requerem diariamente uma gestão adequada, de maneira a que 

a sua utilização permita que todos os profissionais desenvolvam as suas intervenções 

junto da comunidade. 

 
 
 

1.1.3. A Pessoa em Contexto Domiciliário 

Quando nos situamos no contexto comunitário o processo de cuidar toma 

diferentes configurações. Não se pode apenas olhar para a pessoa, com a sua patologia. É 

fundamental ter em conta a pessoa, a doença, o cuidador e as condições envolventes. 

Todos estes aspetos são necessários para a capacitação e autonomia da pessoa. 

Importa ter em consideração que o domicílio é o local mais apropriado para 

capacitar a pessoa uma vez que se encontra no seu meio habitual, com o qual terá de 

interagir, ao longo de todo o processo de capacitação. De modo a impulsionar e facilitar 

este processo importa também capacitar os cuidadores para que possam ajudar na 

educação e independência do individuo. 

Porém, no nosso país os cuidados domiciliários não se encontram igualmente 

disponibilizados. Em alguns locais estão em desenvolvimento e noutros ainda se 

encontram numa fase muito embrionária, centrando-se as respostas a este tipo de doentes 

em unidades hospitalares, com serviços, muitas das vezes, lotados e com pouca 

capacidade de resposta. Assim, seria bem mais benéfico para os doentes receber cuidados 

de saúde no seu domicílio e junto dos seus familiares, ambiente e pessoas com os quais 

esta acostumado (Alves, 2016). 

Ocorrem frequentemente erros na transição dos cuidados hospitalares para os 

comunitários, muitas das vezes pela carência de preparação das altas de forma atempada 
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e adequada junto dos familiares e das comunidades envolventes (redes de suporte). Tal 

facto desencadeia de forma frequente o reinternamento destes doentes em unidades 

hospitalares. 

Autores referem que em contexto domiciliário, a existência frequente de visitas 

domiciliarias promove no individuo sentimentos de bem-estar psicológico, por se 

encontrar no ambiente conhecido e com pessoas que lhe são próximas, com as quais lhe 

é possível continuar a interagir e a participar nas atividades de lazer (Qaddoura et 

al.,2015). 

É em contexto familiar que o indivíduo se sente seguro e confiante, facilitando a 

sua recuperação através da aquisição de uma postura mais ativa. Deste modo, Alves 

(2016) identifica o domicílio como o contexto primordial para a intervenção do EEER, 

permitindo a realização do diagnóstico apropriado para as necessidades do individuo, para 

a implementação das terapêuticas necessárias à restruturação dos novos papéis e ainda 

para a capacitação do autocuidado. 

É importante delinear intervenções específicas a cada pessoa de maneira a suprir 

as suas necessidades e a conseguir alcançar o sucesso da sua reabilitação. Porém, também 

os cuidadores informais, têm necessidades, que precisam ser tidas em conta de modo a 

conseguir ensinar formas/estratégias de adaptação à nova realidade. 

Cabe ainda ao EEER um papel interventivo na preparação da alta, de modo a 

facilitar o regresso a casa e o processo de transição, ajustando de forma correta a pessoa 

e a sua família às novas mudanças (Cardoso, Felizardo e Januário, 2012). 
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2. Estratégia de Intervenção Profissional 
 

Neste capítulo fundamentamos a estratégia de intervenção profissional, a qual 

permitiu a adquisição das competências comuns de enfermeiro especialista, as de 

especialista em enfermagem de reabilitação e de mestre, bem como desenvolvemos o 

enquadramento teórico de suporte ao projeto. 

 
 
 

2.1. Enquadramento teórico 
 

A PORDATA mostra que o concelho em questão apresenta um elevado índice de 

envelhecimento, em 2017 correspondia a 272,6%, facto que nos leva a associar a multi 

morbidade e o risco de dependência. Prevê-se que a população alvo seja constituída por 

pessoas com idade avançada e com maiores necessidades de cuidados de saúde 

nomeadamente cuidados especializados de enfermagem. 

De entre as condições mórbidas prevalentes, as do foro respiratório têm lugar de 

destaque. São situações que se refletem no quotidiano das pessoas, com implicações nas 

atividades de vida e na qualidade da mesma. Destacamos, enquanto enfermeiros, 

formandos em enfermagem de reabilitação, o contributo que os especialistas nesta área 

podem dar, já que ativam a capacidade de autocuidado e o treino de habilidades que 

contribuem para a funcionalidade da pessoa. 

No entanto, são muitas as condições de doença que podem ter manifestações de 

dispneia. Destacamos as doenças respiratórias, as cardíacas, neurológicas entre outras. 

Quer isto dizer que a sensação de falta de ar é um sintoma comum que pode ser 

minimizado se a pessoa dispuser de recursos adequados, entre os quais se encontra a 

intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação. Esta é a razão 

pela qual selecionamos o tema a partir do qual se constrói um plano de intervenção. 

Com base em Reis e Bule (2018:57), 

“(…) capacitar é um processo multidimensional que envolve conhecimento, decisão e ação. 
Os conhecimentos são os saberes construídos e alicerçados em valores individuais, que se 
modificam ao longo da vida e são influenciados por fatores, nomeadamente de ordem 
social, cultural e religiosa.” 
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Esta afirmação remete para a necessidade de se compreender o processo de 

cuidados de uma forma abrangente, sistemática e multidisciplinar. Nele encontram-se 

conhecimentos, habilidades e capacidades para se auto cuidar, havendo necessidade de se 

ter em conta o contexto particular de cada pessoa. 

Relativamente às atividades de vida diárias, pessoais e instrumentais, podemos 

dizer que a capacitação passa por promover condições básicas, ou seja, conseguir comer, 

beber, vestir-se ou ir à casa de banho - atividades pessoais-, bem como ser capaz de se 

integrar na comunidade, utilizando transportes públicos ou fazendo compras - atividades 

instrumentais (Reis e Bule, 2018). 

Acreditamos que cada indivíduo possui conhecimentos, capacidades e 

experiências de vida particulares e por isso a forma como encara o seu envelhecimento é 

única e individual. Assim, ao longo da vida, o envelhecimento vai acontecendo de forma 

progressiva com base em mudanças biopsicossociais (Despacho nº12427/2016 – SNS, 

2017). Este processo vai-se paulatinamente instalando, mas é distinto de pessoa para 

pessoa. 

Relativamente às alterações respiratórias inerentes ao envelhecimento humano, 

iniciam-se logo com a modificação da constituição e da forma do tórax. Ocorrem devido 

a “uma redução da densidade óssea e consequente diminuição e achatamento das 

vértebras; redução dos discos intervertebrais; calcificação das cartilagens costais e das 

articulações costo-esternais” (Menoita, 2014). Desta forma, e com base na mesma autora 

é de referir que, a pessoa idosa, com as alterações anteriormente referidas sofre perda 

muscular que se repercute na eficácia respiratória. Outras alterações associadas vão 

influenciar a mobilidade e a capacidade de marcha e, de um modo geral, a independência. 

As alterações estruturais e funcionais inerentes ao envelhecimento, podem em conjunto, 

levar à redução da reserva fisiológica, sendo as dificuldades ampliadas se estiverem 

associadas doenças que diminuem significativamente as capacidades de adaptação da 

pessoa (Menoita,2014). 

No caso da respiração, o facto de o indivíduo possuir menor capacidade de 

expansão pulmonar leva a que a amplitude dos movimentos seja menor e 

consequentemente a tolerância ao esforço, surgindo a queixa de dispneia. Tal como 

referido na CIPE (2018:44), dispneia é “processo do sistema respiratório comprometido: 

movimento laborioso da entrada e saída de ar dos pulmões, com desconforto e esforço 

crescente, falta de ar, associada a insuficiência de oxigénio no sangue circulante, 

sensações de desconforto e ansiedade.” 
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Hoeman (2011) realça que o aspeto subjetivo da dispneia leva a que seja descrita 

de diferentes formas por diferentes indivíduos, dependendo do modo como é sentida. 

Cada individuo tem a sua perceção de dispneia e o seu grau variável de intensidade, 

dependendo do seu autorrelato (OE, 2018a). 

Apesar do carácter subjetivo, a dispneia pode ser classificada quanto à posição 

que a pessoa assume, sendo as mais comuns: ortopneia, que surge ou se agrava na posição 

horizontal; dispneia de esforço, que surge ou se agrava aquando de atividade física, como 

caminhar e dispneia paroxística noturna, surge no período do sono só revertendo na 

posição de sentado ou na posição ortostática (Costa, 2016). 

Como já evocamos as causas da dispneia são inúmeras e diversas, sendo 

influenciadas por diferentes fatores, tais como físicos, psíquicos, espirituais e sociais 

(Costa, 2016). Todas elas convergem para: ansiedade, hipertensão arterial sistémica, 

obesidade, insuficiência cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, DPOC, asma, pneumonia, 

degradação da parede torácica, dispneia associada ao cancro em estádio avançado, entre 

outras. No entanto, a gravidade com que a dispneia se manifesta não está unicamente 

relacionada com questões etiológicas. Também a sensibilidade de cada pessoa é fator 

condicionante da sua tolerância e aceitação deste sintoma (Braga, 2009). 

Apesar da especificidade individual, a dispneia é um sintoma frequente que tem 

levado, nos últimos anos, ao aumento significativo dos internamentos hospitalares nas 

patologias respiratórias (Costa, 2016). 

No que respeita a consequências Cordeiro & Menoita (2012:25) referem que “a 

dispneia constitui o principal fator limitante da qualidade de vida da pessoa com 

insuficiência respiratória crónica.” Em conformidade, não importa apenas controlar e 

aliviar os sintomas, mas implementar mudanças de comportamentos, pois há uma relação 

muito estreita entre as situações vividas. Por exemplo, ao instalar-se o sedentarismo vai 

haver reflexo na tolerância ao esforço, que é cada vez menor, acarretando com isto, 

consequências ao nível do desempenho das atividades de vida (OE, 2018a). 

Assim sendo, para que a pessoa mantenha qualidade de vida devem ser 

promovidas, na pessoa e na família, mudanças cognitivas, emocionais, comportamentais 

e sociais (OE, 2018a). É importante que se mostrem informadas e empenhadas, para que, 

em conjunto com as equipas de saúde, consigam alcançar os melhores resultados clínicos 

(OE, 2018a). 

Toda a componente educacional associada a esta temática não demonstra 

resultados significativos nem alterações comportamentais se não for abordada sob forma 
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sistemática e integrada (OE, 2018a). Por sua vez, quando desenvolvidas ações conjuntas 

de educação, de capacitação da pessoa para a gestão da doença e para o desempenho de 

um papel ativo e interventivo no processo, surgem resultados positivos. 

 
 
 

2.2. Reabilitação respiratória: focos e diagnósticos de enferma- 

gem de reabilitação 

 
Uma atividade positiva e fundamental para a melhoria da dispneia e consequente- 

mente das capacidades da pessoa é a Reeducação Funcional Respiratória (RFR). Esta “é 

(…) uma terapêutica que utiliza fundamentalmente o movimento (…) para (…) restabe- 

lecer o padrão funcional da respiração” (OE, 2018a:86). Assim, vai atuar sobre a compo- 

nente mecânica da respiração (ventilação externa), de modo a melhorar a ventilação al- 

veolar (OE, 2018a). 

Os objetivos da RFR passam por: 
“otimizar o padrão de movimento toraco-abdominal para diminuir trabalho respi- 

ratório; promover a mobilidade costal e corrigir posições viciosas; aumentar a resistência, 
a capacidade de exercício e independência na funcionalidade, quando associado ao treino 
de exercício; capacitar a pessoa para a gestão da sua doença” (OE, 2018a:87). 

 
Deste modo, é desenvolvido um plano de RFR personalizado, tendo em atenção 

as variáveis: idade, condição saúde-doença, a motivação do doente e os recursos disponí- 

veis, que no global enformarão os objetivos do plano de intervenção à pessoa. 

Desenhado o plano individual deverá ser-lhe explicado e solicitada a sua adesão, 

promovendo assim um ambiente propício e fundamental à obtenção de resultados favo- 

ráveis. No decorrer do processo deverão ser realizadas avaliações, necessárias ao ajuste 

do plano (Cordeiro & Menoita, 2012). 

Recorremos ao Padrão Documental dos Cuidados de Enfermagem da Especiali- 

dade de Enfermagem de Reabilitação (2015), para selecionar os focos que se coadunam 

com a intervenção prevista para pessoas com dispneia. 

 
 



Ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto domiciliário 

23 

 

 

 
 

 
Tabela 1 – Focos, diagnósticos e intervenções comuns na RFR 

 
 
 

Fonte: OE (2015b) - Adaptada 
 
 

Quando nos situamos no contexto comunitário o processo de cuidar toma 

diferentes configurações. Não se pode apenas olhar para os fatores pessoais, onde a 

morbilidade tem relevo. É fundamental ter em conta as condições envolventes e o 

cuidador. Todos estes aspetos são necessários para a capacitação e independência da 

pessoa. 

 
 

FOCO DIAGNÓSTICO INTERVENÇÕES 

EXPETORAR 
- Avaliar o reflexo da 
tosse 

- Expetorar ineficaz 
em grau elevado; 
- Expetorar ineficaz 
em grau moderado; 
- Expetorar ineficaz 
em grau reduzido. 

- Assistir a tossir; 
- Avaliar o reflexo da tosse; 
- Estimular o reflexo da tosse; 
- Executar cinesiterapia respiratória; 
- Executar técnica de posicionamento; 
- Instruir sobre inaloterapia; 
- Incentivar a ingestão de líquidos; 
- Incentivar a expetorar; 
- Vigiar expetoração. 

INTOLERÂNCIA À 
ATIVIDADE 
-Avaliar a 
intolerância à 
atividade 

- Intolerância à 
atividade. 

- Avaliar intolerância à atividade; 
- Planear atividade física; 
- Planear o repouso; 
- Supervisionar resposta ao exercício. 

LIMPEZA DAS 
VIAS AÉREAS 
- Avaliar o reflexo da 
tosse 

- Limpeza das vias 
aéreas ineficaz. 

- Avaliar o reflexo da tosse; 
- Estimular o reflexo da tosse; 
- Executar técnica de posicionamento; 
- Executar cinesiterapia respiratória; 
- Instruir sobre inaloterapia; 
- Incentivar a ingestão de líquidos; 
- Incentivar a expetorar; 
- Vigiar expetoração; 
- Supervisionar a ventilação. 

VENTILAÇÃO 
- Avaliar respiração; 
- Avaliar ventilação. 

- Ventilação ineficaz; 
- Ventilação 
comprometida. 

- Auscultar tórax; 
- Executar técnica de posicionamento; 
- Executar cinesiterapia respiratória; 
- Executar técnicas respiratórias; 
- Instruir sobre oxigenoterapia; 
- Incentivar uso de técnicas respiratórias; 
- Incentivar o repouso; 
- Monitorizar Frequência Cardíaca; 
- Monitorizar Saturação de oxigénio. 
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2.3. Teoria de enfermagem do défice do autocuidado 
 

Tendo em conta, que acreditamos que todas as pessoas têm potencial para se auto 

cuidarem e que vão ajustando o seu potencial às alterações que, entretanto ocorrem, 

identificámos Dorothea Orem e a sua Teoria do Autocuidado para melhor fundamentar 

este projeto, já que a presença de dispneia recorrente, influência de forma marcada a 

realização de todos os autocuidados, e carece de apoio profissional para o processo de 

adaptação. 

Queirós, Vidinha & Filho (2014:159) referem que para Dorothea Orem, o 

autocuidado se define como “(…) a prática de atividades que favorecem o 

aperfeiçoamento e amadurecem as pessoas, que as iniciam e desenvolvem dentro de 

espaços de tempo específicos, cujos objetivos são a preservação da vida e o bem-estar 

pessoal.” Os mesmos autores referem que, por compreender os aspetos vivenciais e não 

se limitar às atividades de vida diárias e às atividades instrumentais, este conceito do 

autocuidado torna-se universal, porque se aplica a qualquer pessoa qualquer que seja o 

local a que pertence (Queirós, Vidinha & Filho, 2014). 

Quando a capacidade da pessoa é limitada e a torna incapaz de cuidar de si, surge 

um défice, que se instala abrupta ou lentamente, quando agravada a situação de doença 

prévia. Neste caso, a intervenção do EEER pode ser o recurso para encontrar o equilíbrio, 

minimizando os efeitos deletérios. O agir profissional colmata as falhas presentes, 

substitui nas impossibilidades, instrói e apoia no desenvolvimento de um processo de 

reabilitação particular. Importa fundamentar aquele agir profissional, assente na teoria do 

autocuidado e no respeito pelo Regulamento nº 350/2015 da Ordem dos Enfermeiros, que 

se refere às competências dos EEER. O intuito dos cuidados de ER é acima de tudo: 
“promover o projeto de saúde da pessoa, no que respeita à prevenção dos riscos de alteração 
de funcionalidade, que determinem limitações da atividade e/ou incapacidades; promover 
os processos de readaptação sempre que ocorram afeções da funcionalidade; promover a 
capacidade para o autocuidado da pessoa com necessidades especiais ou deficiência” (OE, 
2015a). 

 
Assim, este Estágio Final permitiu obter e desenvolver competências de EEER 

para capacitar a pessoa, de modo a minimizar a instalação da dependência e a maximizar 

as capacidades da mesma por forma a promover o seu autocuidado e a sua maior 

independência. Compete ao EEER: 
“(…) cuidar de pessoas com necessidades especiais ao longo do ciclo de vida em todos os 
contextos da prática de cuidados; (…) capacitar a pessoa com deficiência, limitação da 
atividade e/ou restrição da participação para a reinserção e o exercício da cidadania; (…) 
maximizar a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa” (OE, 2018b:2). 
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No âmbito do Estágio final implementámos diversas atividades que nos 

permitiram aumentar o conhecimento, desenvolver as competências académicas 

necessárias para ser mestre e reconhecido especialista em ER, pela OE. 

São então propostos para o Estágio Final os seguintes objetivos gerais: 

desenvolver competências de EEER e obter ganhos em saúde na pessoa adulta ou idosa 

com dispneia em contexto comunitário. 

 
 

2.4. Metodologia 
 

Este projeto de intervenção decorreu de maio a julho de 2021 e agimos de forma 

sistematizada, para se obter ganhos em saúde, para as pessoas com dispneia, a partir do 

contributo da enfermagem de reabilitação. Fizemos um corte transversal para descrever o 

processo de cuidados (Fortin, 2009). 

Desenvolvemos um plano de intervenção para as pessoas com dispneia, 

particularizando-o nalguns aspetos a cada pessoa, de modo a capacitá-la para o 

autocuidado, para que tenha reflexo na sua independência. 

Assim sendo, desenhamos o projeto a partir das seguintes questões: Como 

capacitar a pessoa para ser mais independente no seu dia-a-dia? Como promover ganhos 

em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto comunitário? 

Neste projeto pretendemos de um modo geral: 

- Obter ganhos em saúde na pessoa adulta ou idosa com dispneia em contexto 

comunitário. 

Especificamente traçamos os seguintes objetivos: 

- Avaliar as capacidades funcionais da pessoa com dispneia, utilizadora de uma UCC; 

- Desenvolver um plano de intervenção em ER; 

- Avaliar os resultados obtidos sobre a capacitação resultante da intervenção. 
 
 
 

2.4.1. Participantes 
 

No projeto de intervenção, os participantes a incluídos foram utentes adultos e 

idosos, com dificuldade respiratória (dispneia) admitidos na UCC. Os critérios de 

inclusão foram estar orientado no tempo, espaço e pessoa; ter capacidades de 
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aprendizagem e vontade demonstrada para integrarem o plano, após o conhecimento da 

sua finalidade. 

O processo de seleção iniciou-se pela identificação dos utentes com necessidade 

de cuidados enfermagem de reabilitação pertencentes à UCC e dos potenciais 

participantes que correspondem aos critérios de inclusão. A enfermeira supervisora 

clínica informou e convidou os utentes a participarem no projeto, entregando o 

documento para o consentimento informado. Posteriormente, contactámos os 

participantes que aceitaram integrar o projeto e explicitamos o plano com mais pormenor. 

Prevíamos que sejam selecionadas entre 5 a 6 pessoas, o número de casos que serão os 

possíveis de intervenção e em que se pode medir a evolução. 

A natureza das condições de saúde que afetam a funcionalidade são elas também 

de evolução lenta. Sendo a intervenção no domicílio do utente, e havendo contributos da 

equipa multidisciplinar no processo individual de cuidados, temos de contar com a 

influência de fatores do contexto que interferem no plano de intervenção. 

A supervisora clínica validou a adequação do projeto, a cada utente. Posto isto, a 

implementação do plano foi objeto de avaliação intermédia e final para verificar a 

evolução e proceder a ajustes no plano. 

 
Tempo I 

1. Foi efetuado por parte do supervisor clínico o primeiro contacto com o partici- 

pante, cabendo-lhe a explicação verbal do plano de intervenção de enfermagem 

de reabilitação e a entrega do consentimento informado para posterior leitura e 

análise. Este processo decorreu na ausência do estudante de modo a que o partici- 

pante não se sinta influenciado. 

2. O participante respondeu no contacto posterior dando o seu consentimento livre e 

esclarecido por escrito após a explicação oral. 

3. O plano iniciou-se pela avaliação sistemática da condição do utente, identificação 

dos problemas/focos/diagnósticos e personalizado o plano que foi sempre execu- 

tado no domicílio. A presença do supervisor foi obrigatória de modo a minimizar 

resultados inesperados e a proceder a eventuais no plano. Apesar de estarem con- 

troladas as variáveis em apreço, mantivemos sempre atenção nas intercorrências 

impossíveis de reverter no domicílio encaminhando o utente para o serviço dife- 

renciado. 
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Tempo II 

1. Foi implementado o plano, ajustado a cada pessoa e em cada sessão. 
 
 

Tempo III 

1. Foi realizada uma avaliação intermedia à 3ª semana de intervenção. 

2. No final do processo procedeu-se à Avaliação Final que correspondeu à 6ª semana 

ou ao término do programa. 

 
 

2.4.2. Instrumento de Recolha de Dados 

Para melhor sistematizar a colheita de dados foram identificadas as seguintes 

variáveis sociodemográficas: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, profissão e 

coabitação. Foram ainda definidas variáveis relacionadas com a situação de saúde: 

doenças, principais sintomas e capacidade de gestão da terapêutica. Todas estas variáveis 

serão presentes num documento organizado para este processo. 

Foram também avaliados outros elementos da colheita de dados: 

- Limpeza das Vias Aéreas – Avaliar o reflexo da tosse e a eliminação de secreções; 

- Expetorar – Avaliar o reflexo de tosse; 

- Dispneia e Intolerância à atividade – Escala de Borg Modificada; 

- Movimento articular dos Membros Superiores – Avaliação da amplitude articular; 

- Postura; 

- Desempenho nas AVD (básicas e instrumentais) – Escalas de Barthel e Lawton & 

Brody. 

A dispneia foi avaliada e consequentemente a intolerância à atividade, com 

recurso à Escala de Borg Modificada (Anexo I) criada em 1998. É uma escala que se 

quantifica de 0 a 10, em que 0 revela “nenhum sintoma” de dispneia e 10 “sintoma 

máximo” de dispneia. É uma escala de 10 pontos em que a intensidade da sensação de 

dispneia é classificada através de números que estão associados uma explicação relativa 

à intensidade da mesma (OE, 2016). “À pessoa é pedido que indique o número e descrição 

que corresponde à sensação de dispneia num determinado momento ou tarefa” (OE, 

2016:44). Segundo a mesma fonte, este instrumento permite fazer avaliações do grau da 

dispneia em tempo real e desta forma é possível estabelecer limites seguros de treino. 
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Outro instrumento necessário à realização do nosso projeto, de modo a avaliar a 

capacidade de realização das AVD apesar da dispneia é o Índice de Barthel (Anexo I) 

uma vez que este permite avaliar: 
“(…) o nível de independência do sujeito para a realização de dez atividades básicas de 
vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, controlo de 
esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e descer escadas” 
(Mahoney e Barthel, 1965; OE, 2016:12). 

 
Este foi desenvolvido por Mahoney e Barthel em 1965 (OE, 2016). Na sua versão 

original a escala varia entre 0 e 100, mantendo intervalos de 5 pontos. A pontuação de 

zero corresponde à máxima dependência em todas as atividades de vida diárias, e a 

pontuação máxima de 100 diz respeito à independência total para as mesmas AVD 

avaliadas (OE, 2016). Os seus pontos de corte são: 100 – independente; entre 60 e 99 – 

ligeiramente dependente; entre 61 e 35 – moderadamente dependente; entre 34 e 20 – 

severamente dependente e < 20 – totalmente dependente. Está validada para a população 

portuguesa por Ricardo Loução, José Pereira e Carlos Colaço. O seu principal objetivo é 

avaliar a função física centrada no autocuidado e na mobilidade. Tem ótimos resultados 

de validade e fiabilidade, sendo por isso recorrentemente utilizada para a monitorização 

da (in)dependência funcional dos indivíduos (Fermento, 2016). 

Por último, a escala utilizada para avaliar o desempenho nas Atividades 

Instrumentais de Vida Diária foi a de Lawton & Brody (Anexo I), criada na sua versão 

original em 1969, e tendo sido mais tarde validada e adaptada para a população 

portuguesa por Sequeira em 2007. Avalia a capacidade da pessoa para desenvolver as 

atividades diárias fundamentais à vida independente, na comunidade, indicadas como 

AIVD: utilizar o telefone, ir às compras, preparar as refeições, realizar tarefas domésticas, 

lavar a roupa, utilizar meios de transporte, tratar da medicação e ser responsável por 

assuntos financeiros (OE, 2016). Nesta escala 
“cada item apresenta 3, 4 ou 5 níveis diferentes de dependência, pelo que cada atividade é 
pontuada de 1 a 3, de 1 a 4 ou de 1 a 5 em que a maior pontuação corresponde a um maior 
grau de dependência. O Índice varia entre 8 e 30 pontos de acordo com os seguintes pontos 
de corte: 8 pontos – Independente; 9 a 20 pontos - Moderadamente dependente, necessita 
de uma certa ajuda; >20 pontos - Severamente dependente, necessita de muita ajuda” (OE, 
2016:39). 

Tanto o Índice de Barthel como a escala de Lawton & Brody têm a sua utilização 

recomendada pela Direção Geral da Saúde. 
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2.4.3.  Tratamento de Dados 
Os dados foram tratados com recurso a medidas de estatística descritiva, fazendo- 

se a análise ao longo do processo, seguindo uma avaliação de grupo e uma individual. 

 
 
 

2.5. Considerações éticas 
 

Foi com base nas diretrizes éticas de investigação na enfermagem dos quais fazem 

parte os princípios éticos: Beneficência, Avaliação da Maleficência, Fidelidade, Justiça, 

Veracidade e Confidencialidade (Nunes, 2013), que foi elaborado o plano de intervenção. 

Foram também tidos em consideração os deveres deontológicos respeitantes à profissão 

de enfermagem que se encontram determinados no estatuto da Ordem dos Enfermeiros 

(Assembleia da República [AR], 2015) e respeitadas as declarações de Helsínquia e de 

Oviedo. 

De modo a desenvolver este projeto de intervenção foi solicitada a autorização 

institucional com o parecer da comissão de ética da ARSA. 

Só após o consentimento livre e esclarecido da pessoa (participante) foram 

realizadas as intervenções de ER. Este consentimento assenta nos princípios de 

integridade e autonomia e apenas com o consentimento informado da pessoa que participa 

no estudo está salvaguardada a não violação dos direitos éticos (Azenha, 2015). 

Durante as sessões de intervenção, as condições de saúde do participante foram 

sempre relevadas podendo ser interrompidas as sessões, se necessário. Nunca houve 

interrupção pelo participante. 

A cada participante foi atribuído um código de maneira a que a sua identificação 

não fosse permitida. Os instrumentos de recolha de dados foram também codificados com 

números e só o responsável por implementar o projeto e o supervisor clinico teve acesso 

aos mesmos. 

Todos os dados recolhidos em formato papel, colocados numa pasta na UCC e 

fechados com chave num armário, sendo responsabilidade da enfermeira supervisora. 

Quando a sua utilização já não for necessária e os dados em formato digital, serão então 

destruídos os documentos em papel num triturador na UCC. 

Digitalmente os dados estão armazenados no computador da estudante, protegido 

com um código pessoal, sendo que após a conclusão do mestrado perderá o acesso aos 

dados, tal como recomendado nos preceitos éticos, de modo a garantir a privacidade e 
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confidencialidade dos mesmos (Hoeman, Liszner & Alverzo, 2011). 

De modo a desenvolver este projeto, todos os intervenientes estavam esclarecidos 

e assinaram o consentimento informado (Apêndice I) e os dados pessoais recolhidos 

foram codificados garantido o cumprimento do regulamento geral da proteção de dados. 

 
 

2.6. Plano de intervenção 
 

De um modo geral estabelecemos um esquema de intervenção que acomodou 

ajustes particulares a cada participante sempre que a situação o exigia. 

 
SEQUÊNCIA 

 
1º Momento – Escolha dos participantes (critérios de inclusão), solicitação para integrar 

o projeto e ceder consentimento informado; 

2º Momento - Avaliação inicial e identificação dos diagnósticos de enfermagem de rea- 

bilitação; 

3º Momento – Aplicação do plano de intervenção: 

– Posicionamento terapêutico 

– Reabilitação Funcional Respiratória 

– Reabilitação Funcional Motora: Mobilizações articulares (passivas, ativas assisti- 

das, ativas e resistidas) 

– Treino de gestão de energia relevante para o cumprimento das AVD; 

4º Momento – Avaliação Intermédia à 3ª semana; 

5º Momento – Avaliação Final à 6ª semana. 
 
 

FREQUÊNCIA 
 

O plano de intervenção, previamente delineado de forma individual, será aplicado 

2 a 3 vezes por semana, durante um período máximo de 6 semanas. 

As intervenções tiveram lugar no domicílio de cada um dos utentes, muitas vezes 

com a presença dos cuidadores informais. 
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2.7. Apresentação de Resultados 
 

Neste tópico serão analisados e interpretados os resultados do projeto de 

intervenção realçando-se as caraterísticas sociodemográficas, condição de saúde – doença 

e os ganhos em saúde do doente adulto ou idoso com dispneia. 

 
Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 
PARTICIPANTE  A B C D E 
IDADE (ANOS) Anos 88 64 78 84 84 

Média idade   79.6   
Desvio padrão   8.43   

SEXO Masculino X X X  X 
 Feminino    X  

ESTADO CIVIL Casado X X X  X 
 Viúvo    X  

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS 

Ensino Básico X X X X  
Licenciatura     X 

PROFISSÃO  Condutor 
de pesados 

Empregado de 
mesa 

Operador 
de 

máquinas 

Funcionária da 
PT 

Engenheiro 
civil 

COABITAÇÃO Cônjuge X X X  X 
 Familiar    X  

CUIDADOR 
PRINCIPAL 

Cônjuge X X X  X 
Familiar    X  

Fonte: A própria 
 
 

Relativamente à caracterização dos participantes (Tabela 2) verificou-se que a 

maioria é do sexo masculino; a média de idade é 79,6 anos com desvio padrão de 8.43 e 

as idades variam entre os 64 e 88 anos. A maioria dos participantes é casada e 1 é viúvo. 

A maioria frequentou o ensino básico e um possui licenciatura. 

Em relação à condição laboral todos se encontram reformados, apesar de terem 

tido profissões muito díspares, mas a maioria no sector dos serviços. Só o que é viúvo 

vive com um familiar os restantes com o cônjuge. Todos vivem em casa própria e os 

cônjuges desempenham o papel de cuidador à exceção do que é viúvo. 

 
Tabela 3 - Condição de Saúde-Doença 
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Fonte: A própria 

 
 

Na análise da tabela 3 podemos concluir que três dos participantes integraram na 

UCC por motivos de fragilidade concomitante com problema respiratório e os restantes 

por infeção respiratória. A fragilidade diz respeito à idade avançada, associada às suas 

patologias de base. Relativamente aos antecedentes pessoais: 3 dos participantes 

apresentam HTA, 1 tem DMNID, os 5 apresentam alguma condição cardíaca, 2 têm HBP, 

2 deles já sofreram AVC, e 1 sofre de D. Parkinson. Em relação aos sintomas, 3 têm 

dispneia de esforço, 1 dispneia em repouso e 2 referem tosse. 

Os diagnósticos de enfermagem comuns, à maioria, têm foco respiratório, 

nomeadamente presença de dispneia de esforço, Ventilação ineficaz e comprometida, 

MOTIVO DO 
INTERNAMENTO 
NA UCC 

Úlcera venosa 
no MIE 

 
Fragilidade 

Ensino 
Traqueostomia 
(TQT) por 
paralisia em 
abdução 
bilateral das 
cordas vocais 
(infeção 
respiratória) 

Úlcera de 
perna no MIE 

 
Fragilidade 

Carcinoma da 
mama 

 
Fragilidade 

Infeção - 
pneumonia de 
aspiração 

ANTECEDENTES 
PESSOAIS 

HTA 
Condição 
cardíaca 
HBP 

HTA 
DMNID 
Condição 
cardíaca 
HBP 
AVC 

HTA 
Condição 
cardíaca 

Condição 
cardíaca 
AVC 

Condição 
cardíaca 
D. Parkinson 

SINTOMAS Dispneia de 
esforço 

Tosse, 
dispneia de 
esforço 

Dispneia de 
esforço 

Dispneia Tosse 
produtiva 

DIAGNÓSTICOS 
DE 
ENFERMAGEM 

-Intolerância à 
atividade 
-Dispneia de 
esforço 
presente 
-Ventilação 
ineficaz e 
comprometida 
-Andar 
comprometido 

-Intolerância à 
atividade 
-Dispneia de 
esforço 
presente 
-Ventilação 
ineficaz e 
comprometida 

 
 

-Limpeza das 
vias aéreas 
pouco eficaz 
-Tosse ineficaz 

-Intolerância à 
atividade 
-Dispneia de 
esforço 
presente 
-Ventilação 
ineficaz e 
comprometida 
-Andar 
comprometido 

-Intolerância à 
atividade 

 
 

-Ventilação 
ineficaz e 
comprometida 
-Andar 
comprometido 

-Intolerância à 
atividade 

 
 

-Ventilação 
ineficaz e 
comprometida 
-Andar 
comprometido 
-Limpeza das 
vias aéreas 
pouco eficaz 
-Tosse 
ineficaz 

PARTICIPANTE A B C D E 
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ineficácia da limpeza das vias áreas e tosse ineficaz. Numa perspetiva mais global 

verificámos a intolerância à atividade e o compromisso do andar. 

A partir desta fase inicial foi desenhado o plano de intervenção que englobou a 

avaliação dos sinais vitais, TA, FC, FR, e da saturação periférica de oxigénio (SPO2), 

bem como a quantificação do esforço na dispneia e o nível de (in)dependência das AVD. 

 
 

Tabela 4 – Avaliação inicial dos participantes 
 

Participantes A B C D E 

 
 

Sinais Vitais 

TA:134/80 TA:125/79 TA:137/71 TA:140/66 TA:121/78 

FC: 57 FC: 81 FC: 59 FC: 83 FC: 78 

SPO2: 95 SPO2: 96 SPO2: 96 SPO2: 95 SPO2: 97 

FR: 20 FR: 19 FR: 20 FR: 22 FR:24 
Dispneia (Escala de 
Borg Modificada) 4 5 3 6 7 

(In)Dependência AVD 
(Índice de Barthel) 
0-Pior- melhor 100 

 
30 

 
100 

 
40 

 
85 

 
5 

(In)Dependência AIVD 
(Índice de Lawton e 

Brody) 
8 – melhor >20 pior 

 
NA 

 
21 

 
NA 

 
24 

 
NA 

Fonte: A própria 
 
 

Na tabela 4 podemos analisar os dados obtidos na primeira avaliação 

relativamente aos SV e dispneia e independência nas AVD, realizada a todos os 

participantes. De um modo geral, podemos verificar que os SV se encontravam estáveis 

em todos os indivíduos, sendo apenas a FR do participante E que encontra ligeiramente 

mais elevada que o valor ideal. Relativamente à dispneia, os sores variam entre 3 

(moderada) e 7 (muito intensa). Em termos de dependência nas AVD temos scores muito 

díspares, com um individuo totalmente dependente e outro independente. A dependência 

nas AIVD apenas foi possível avaliar em 2 participantes uma vez que outros não 

apresentavam critérios para a aplicação da mesma. 

 
Instituídos os planos de intervenção e a sua implementação procedemos às 

avaliações intermedia e final cujos valores agora analisamos (tabela 5). 
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Tabela 5 – Avaliação da Dispneia e Dependência no desempenho das AVD 
 

 Participantes A B C D E 
Variável Avaliação      

Dispneia 
(Escala de Borg 

Modificada) 

Inicial 4 5 3 6 7 
Intermédia 4 5 3 5 5 

Final 2 2 1 3 3 
(In)Dependência 

AVD 
(Índice de Barthel) 

Inicial 30 100 40 85 5 
Intermédia 30 100 45 70 5 

Final 40 100 65 90 5 
(In)Dependência 

AIVD 
(Índice de Lawton 

e Brody) 

Inicial NA 21 NA 24 NA 
Intermédia NA 20 NA 22 NA 

Final NA 20 NA 23 NA 
Legenda: Dispneia: Score da Escala Modificada de Borg; AIVD: score do Índice de Barthel; AVD; score 

da Escala Lawton &Brody. 

Fonte: A própria 
 
 
 

Gráfico 1 – Evolução da Dispneia de cada utente nos 3 momentos de avaliação 
 
 

Legenda: 0 – nenhuma dispneia e 10 dispneia máxima. 

Fonte: A própria 

 

Segundo a tabela 5 e o gráfico 1, antes apresentados, é possível observar no que 

diz respeito à dispneia, que todos os participantes obtiveram melhorias. Apesar de 3 deles 

terem mantido o valor da avaliação inicial, aquando da intermédia, na avaliação final 

Dispneia 
Escala de Borg Modificada 

10 
 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

 
0 

A B C D E 

AI AIN
 AF 
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diminuíram significativamente a sua sensação de dispneia. Já 2 dos participantes tiveram 

reduções graduais ao longo das 3 avaliações. 

 
 

Gráfico 2 – Evolução da Dependência nas AVD 
 
 

Legenda: < de 20 – totalmente dependente; entre 20 e 34 – severamente dependente; entre 35 e 60 – 

moderadamente dependente; entre 61 e 99 – ligeiramente dependente e 100 – independente 

Fonte: A própria 
 
 

Com base na tabela 5 no gráfico 2, relativamente à dependência nas AVD, 

podemos observar que 2 dos participantes, devido à sua condição de saúde não obtiveram 

alterações ao nível da dependência. O participante B já era independente, na avaliação 

inicial, tendo-se assim mantido, e o participante E, por sofrer de Doença de Parkinson, já 

apresentava grande dependência, e assim se manteve. Os outros participantes obtiveram 

melhorias no desempenho. 

 
 

Gráfico 3 – Evolução da Dependência nas AIVD 

Dependência AVD 
Índice de Barthel 

10
0 

 
80 
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40 

 
20 

 
0 
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AI AIN
 AF 



Ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto domiciliário 

36 

 

 

 
 

 

Legenda: 8 pontos - independente; entre 9 e 20 pontos - moderadamente dependente, necessita de alguma 

ajuda e >20 - severamente dependente, necessita de grande ajuda 

Fonte: A própria 

 
 

Em relação à dependência nas AIVD, e tendo por base a tabela 5 e o gráfico 3 

apenas foram incluídos nesta avaliação 2 dos participantes uma vez que os restantes não 

desenvolviam as tarefas avaliadas nesta escala. No gráfico 3 é possível observar que o 

participante B teve ligeira melhoria ao nível da dependência nas AIVD passando de um 

score de 21 (severamente dependente) para um score de 20 (moderadamente dependente). 

Relativamente ao participante D é visível que se manteve sempre severamente 

dependente, necessitando de ajuda de terceiros para a realização das tarefas. Apesar de 

ter tido uma diminuição de score na avaliação intermédia, passando de um score de 24 

para 22, na avaliação final voltou a subir para um score de 23. 

 

Tabela 6 – Avaliação dos Sinais Vitais nos 3 momentos de avaliação 
 
 

 Participantes A B C D E 
 Avaliação      
 
 
 
 
 
Sinais Vitais 

 
Inicial 

TA:134/80 TA:125/79 TA:137/71 TA:140/66 TA:121/78 
FC: 57 FC: 81 FC: 59 FC: 83 FC: 78 
SPO2: 95 SPO2: 96 SPO2: 96 SPO2: 95 SPO2: 97 
FR: 20 FR: 19 FR: 20 FR: 22 FR:24 

 
Intermédio 

TA:135/78 TA:137/81 TA:134/95 TA:123/80 TA:122/70 
FC: 68 FC: 79 FC: 50 FC: 74 FC: 81 
SPO2: 99 SPO2: 99 SPO2: 93 SPO2: 95 SPO2: 97 
FR: 21 FR: 20 FR: 21 FR: 23 FR: 23 

 
Final 

TA:126/90 TA:130/77 TA:104/57 TA:108/57 TA:126/66 
FC: 57 FC: 76 FC: 53 FC: 63 FC: 85 
SPO2: 97 SPO2: 99 SPO2: 99 SPO2: 92 SPO2: 97 
FR: 19 FR: 18 FR: 20 FR: 21 FR: 22 

Fonte: A própria 

Dependência nas AIVD 
Índice de Lawton e Brody 

26 
24 
22 
20 
18 

B D 

AI AIN
 AF 
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Comparando os SV avaliados nos 3 momentos é possível observar algumas 

alterações. Em 3 participantes ocorreram descidas nos valores da TA, enquanto em 2 

houve um aumento discreto da mesma. Os valores da FC desceram em 3 dos participantes 

tendo subido em 1 deles e tendo-se mantido noutro dos participantes. As saturações 

periféricas de oxigénio subiram em 3 dos participantes, desceram em 1 deles e 

mantiveram-se noutro participante. As Fr diminuíram ligeiramente em 4 dos participantes 

e mantiveram-se em 1 deles. 

 
 
 

Análise individual da evolução de cada participante 
 

Antes de analisar de forma sucinta e individualizada cada participante, importa 

referir que aquando da aplicação do nosso programa de intervenção, os nossos 

participantes já eram acompanhados e alvo de intervenção por parte da equipa 

multidisciplinar da UCC onde ocorreu a nossa intervenção. Nos dias em que o nosso plano 

não era aplicado por nós, toda a equipa continuava a trabalhar e desenvolver intervenções 

de maneira a que o participante conseguisse alcançar da melhor forma as capacidades 

necessárias à sua maior independência. Queremos alertar para o contributo de muitas 

intervenções, complementares para o objetivo proposto para a intervenção na unidade. 

 
Participante A 

 
Relativamente a este participante, importa ressalvar que se trata de um individuo 

de 88 anos, com diversas patologias de base (HTA, HBP e condição cardíaca) e que por 

estes motivos se encontrava em situação de fragilidade respiratória da qual surgia a 

dispneia de esforço. Para além da dispneia, a intolerância à atividade e a ventilação 

ineficaz surgiram como diagnósticos e alvos de intervenção, sendo a RFR direcionada de 

modo a colmatá-los. Além disso, foi também trabalhado o andar comprometido, através 

de mobilizações ativas, treino de marcha e treino de equilíbrio, uma vez que o Sr. 

apresentava algumas limitações neste campo. 

Este utente já era acompanhado pela equipa antes da aplicação do nosso plano. 

Apesar disso, na nossa avaliação inicial mantinha um score 4 (pouco intensa) de dispneia 

e a dependência nas AVD apresentava score 30 (severamente dependente). A 



Ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto domiciliário 

38 

 

 

 
 

 

dependência nas AIVD não foi possível avaliar uma vez que este participante não se 

enquadra nos parâmetros passiveis de avaliação. Em termos de SV estes encontravam-se 

estáveis e assim se mantiveram ao longo do programa. Na avaliação final a dispneia 

reverteu para um score de 2 (leve) e a dependência nas AVD passou para 40 

(moderadamente dependente). 

Mostrou-se, ao longo de todo o programa, um participante com necessidade de 

motivação na fase inicial das sessões. Requeria sempre algum tipo de incentivo, que se 

revelava fundamental para a execução dos exercícios. No final das sessões reconhecia 

sempre o nosso trabalho e empenho para com ele afirmando ser uma mais-valia para a 

sua menor dependência. 

 
Participante B 

Este individuo apesar de ter apenas 64 anos de idade, apresentava diversas 

patologias de base tais como: a HTA, a DMNID, a HBP, o AVC e condição cardíaca. 

Para além disto, tinha desenvolvido uma infeção respiratória pós traqueostomia e a sua 

maior dificuldade passava pela limpeza da via aérea e tosse ineficaz. Como consequência 

surgiu a intolerância à atividade: que se evidenciava maioritariamente na subida de 

escadas dentro da habitação ou em longas caminhadas pela cidade; a ventilação ineficaz: 

uma vez que não se realizado a limpeza das vias aéreas corretamente e não sendo a tosse 

eficaz, a ventilação não ocorria de forma adequada e necessária. Para isto foram ensinadas 

e treinadas técnicas de conservação de energia, posições de relaxamento e descanso e 

técnicas de RFR que se revelaram no final do programa ganhos em saúde e independência 

neste participante. Também o autocuidado e os cuidados associados à traqueostomia, 

tinham sido objetivos de intervenção por parte da equipa, mas no momento da nossa 

intervenção já se encontravam como objetivos alcançados. 

Na nossa avaliação inicial este participante apresentava um score de dispneia de 5 

(intensa), sendo o seu maior esforço a subida de escadas presentes dentro da sua 

habitação. Apesar desta sensação de dispneia, era independente nas suas AVD e tinha um 

score de 21 (severamente dependente) no que respeita à dependência nas AIVD. Os SV 

encontravam-se dentro dos parâmetros normais e assim se mantiveram, não tendo existido 

nenhuma alteração significativa. Na nossa avaliação final a sensação de dispneia passou 

para um score de 2 (leve) e a dependência nas AIVD passou para 20 (moderadamente 

dependente). Já a dependência nas AVD manteve o score de 100 (independente). 
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Com exceção de uma sessão (em que se encontrava muito triste e desanimado pela 

sua situação clinica), revelou-se sempre um participante empenhado e motivado para o 

seu autocuidado e independência, mostrando-se recetivo ao plano de intervenção e às suas 

adaptações, sempre que necessárias. 

 
Participante C 

No que a este participante diz respeito podemos referir que se trata de um 

individuo com 78 anos, também ele com patologias de base (HTA e condição cardíaca) e 

numa condição de fragilidade devido à idade e às patologias pré-existentes. Relativamente 

à sensação de dispneia esta surgia aquando da sua movimentação pela habitação, tendo 

em conta as condições irregulares do piso característico de uma casa no campo e também 

às suas condições térmicas, contribuindo estes aspetos para esta fragilidade. A 

intolerância à atividade era também desencadeada, mas atenuava com ensinos de 

conservação de energia e de posições de relaxamento e descanso. Surgia ainda o andar 

comprometido para o qual desenvolvíamos mobilizações ativas, assistidas e resistidas, 

que ajudavam a recuperar e manter mobilidade articular e a reforçar a força muscular. 

Treinávamos exercícios de estabilidade e equilíbrio e fazíamos treino de marcha com 

andarilho ou com apoio de terceiros. Na avaliação inicial a dispneia tinha um score de 3 

(moderada), tendo revertido para 1 (muito leve) na avaliação final. Em termos de 

dependência nas AVD os scores passaram de 40 (moderadamente dependente) para 65 

(ligeiramente dependente). Os SV mantiveram-se dentro da normalidade. 

Apesar da sua dependência, este participante apresentava na nossa apreciação, boa 

capacidades para evolução e para ganhos em saúde. Porém, a sua avaliação da situação 

era mais pessimista e por isso com necessidade de intervenção da nossa parte. Era 

necessária alguma motivação para a realização dos exercícios, que realizava de forma 

bastante correta e até empenhada, mostrando-se satisfeito com os pequenos ganhos 

alcançados. 

 
Participante D 

Tem 84 anos e um carcinoma da mama como patologia de base. Para além disto 

tem AVC e patologia cardíaca como antecedente pessoal. Relativamente ao carcinoma, 

era este o fator mais limitativo ao desempenho das AVD. Era ele que para além da 

dispneia de esforço provocava o surgimento da intolerância à atividade, da ventilação 

ineficaz e do andar comprometido. A sensação de dispneia era sempre variável após as 
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sessões de quimioterapia, mas ficava sempre compreendida dentro dos mesmos valores. 

Sempre que a dispneia se encontrava aumentada, existia consequentemente uma 

ventilação mais ineficaz e uma maior intolerância à atividade. A sua mobilidade e 

autonomia viam-se também elas comprometidas nestes dias, revelando-se a nossa 

intervenção benéfica para uma maior tolerância ao esforço. Na avaliação inicial a 

participante referiu um score de 6 (entre intensa e muito intensa) em termos de sensação 

de dispneia. Tendo sido reduzido para 3 (moderada) na avaliação final. Relativamente à 

dependência nas AVD apresentava um score de 85 (ligeiramente dependente), que na 

avaliação intermédia por se apresentar numa fase piorada da doença oncológica se alterou 

para 70 (mantendo-se ligeiramente dependente), tendo posteriormente revertido para 90 

(ligeiramente dependente) na sua avaliação final. Em termos de dependência nas AIVD, 

na avaliação inicial apresentava um score de 24 que na avaliação final desceu ligeiramente 

para 23 mantendo-se balizado no severamente dependente. 

Este participante mostrou-se sempre empenhado e interessado na sua capacitação 

e na obtenção de ganhos na sua independência. Mesmo mais debilitado após as sessões 

de quimioterapia, estava sempre recetivo e motivado para as sessões do nosso projeto, na 

esperança de alcançar maior independência. Revelou-se um participante que valorizava a 

nossa intervenção e que via na RFR uma mais-valia para a sua condição, tendo sempre 

em conta a sua situação e o expectável para ela. 

 
Participante E 

Este último participante tem também ele 84 anos de idade e para além de uma 

patologia cardíaca sobre de Doença de Parkinson, sendo esta a sua condição mais 

limitante. Integra a UCC após uma hospitalização motivada por uma pneumonia de 

aspiração que acabou por contribuir ainda mais para a sua dependência. Aquando da nossa 

intervenção, este participante apresentava uma sensação de dispneia de 7 (muito intensa), 

na avaliação inicial e era totalmente dependente nas AVD apresentando um score de 5 

(totalmente dependente). As AIVD não foram avaliadas uma vez que o individuo não 

preenchia os critérios necessários. Após a aplicação do programa conseguimos obter 

ganhos ao nível da limpeza das vias aéreas e da tosse, que se apresentavam pouco eficaz. 

Relativamente ao diagnóstico de enfermagem ventilação ineficaz foram alcançados 

resultados benéficos para o participante através da RFR. Já no que à intolerância e ao 

andar comprometido diz respeito os resultados obtidos foram praticamente nulos devido



Ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com dispneia em contexto domiciliário 

41 

 

 

 
 

 

à patologia base do individuo, apesar dos ensinos e das mobilizações articulares 

desenvolvidas. 

Posto isto, e apesar de não termos conseguido melhorias relativamente à 

dependência nas AVD, que se manteve, conseguimos reduzir a sensação de dispneia que 

passou para um score de 3 (moderada). Em termos de SV conseguimos que se 

mantivessem sempre estáveis, existindo porém a necessidade de aporte de oxigénio (num 

baixo débito) por períodos. 

Mostrou-se sempre um participante motivado e interessado na obtenção de ganhos 

em saúde, porém o seu nível de dependência não sofreu nenhum tipo de alteração, 

contrariamente à sensação de dispneia que reverteu. Neste caso a motivação estava 

sempre presente sendo muitas vezes necessário realizar o processo contrário, ou seja, 

direcionar as expetativas do participante para ganhos expectáveis e exequíveis. 

 
 

2.8. Discussão 
 

Neste capítulo será desenvolvida a discussão dos resultados obtidos ao longo deste 

projeto de intervenção comparando-os com a literatura atual. 

Relativamente aos participantes podemos dizer que os dados obtidos vão ao 

encontro aos dados do INE (INE, 2012). Podemos verificar que as idades dos nossos 

participantes, tal como a da população portuguesa em geral se encontra elevada, 

traduzindo-se no envelhecimento da mesma. No que respeita ao sexo, e contrariando os 

dados do INE, a maioria dos participantes eram homens, existindo apenas uma mulher. 

Apenas um dos participantes tinha habilitações literárias superiores, sendo os restantes 

trabalhadores de baixa literacia. 

Todos os participantes são casados com exceção da participante do sexo feminino 

que é viúva. Porém, apesar do seu estado civil tem sempre um cuidador disponível (filho 

ou a filha). À exceção de um participante, que era independente nas AVD, todos os outros 

apresentavam algum tipo de dependência. 

Em termos de condições de saúde, e com exceção de um dos participantes, todos 

eles são dependentes nas AVD indo ao encontro do referido pelo Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 2018). Uma vez que sendo a população envelhecida, também as 

suas comorbilidades e patologias são maiores e muitas vezes com um quadro de 
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cronicidade evolutivo que leva a maior limitações e dependências para o desempenho das 

AVD (Cordeiro, et al., 2012; INE, 2012; OMS, 2015; Reynolds, 2018; Ministério da 

Saúde, 2018). 

É nesta situação que Dorothea Orem refere ser competência do enfermeiro garantir 

que a pessoa consegue satisfazer as suas necessidades e realizar o seu AC de forma 

autónoma (Petronilho & Machado, 2016). Daí surge a necessidade de intervenção por 

parte do EEER. 

Com exceção de um participante que já era independente e de outro que era 

totalmente dependente (por patologia de base), os restantes três participantes mostraram 

melhorias no seu desempenho nas AVD, existindo assim uma melhoria na sua 

funcionalidade e consequentemente menor dependência nas suas tarefas. Porém a 

dependência de terceiros não foi totalmente suprimida sendo ainda necessária a 

intervenção dos mesmos, resultados que vão ao encontro dos dados do INE (2012) que 

refere que cerca de 50% dos idosos são dependentes de outros para pelo menos uma das 

suas atividades diárias. 

Após uma avaliação cuidadosa de cada participante, da sua condição de saúde, das 

suas capacidades e limitações, foram traçados planos de cuidados individualizados e 

específicos para cada utente, delineando as intervenções de RFR corretas e adequadas a 

cada pessoa, tendo em conta a pessoa e o seu estado clínico, não esquecendo ainda as 

contraindicações da RFR (Cordeiro & Menoita, 2012). 

As fragilidades de cada participante foram tidas em conta no delineamento do 

plano de cuidados, de modo a que fosse desenvolvido um plano exequível e que fossem 

minimizadas ao máximo as agudizações/descompensações. De referir que ao longo da 

aplicação do plano nenhum dos participantes teve necessidade de recorrer a unidades 

hospitalares por descompensações do seu estado clínico. 

Para conseguir diminuir a sensação de dispneia, comum a todos os participantes, 

foram desenvolvidas técnicas como: técnicas de descanso, relaxamento e conservação de 

energia, consciencialização e dissociação dos tempos respiratórios, expiração com os 

lábios semicerrados, respiração abdominodiafragmática, abertura costal global (com e 

sem bastão), reeducação diafragmática com resistência e tosse. Com estas técnicas foi 

possível controlar medos e ansiedade e melhorar a permeabilidade das vias aéreas 

promovendo melhorias na tolerância ao exercício (Cordeiro & Menoita, 2012). 

No início da nossa intervenção, a sensação de dispneia relatada pelos participantes 

variava entre 3 e 7, porém com a implementação do nosso programa (na avaliação final) 
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os valores já oscilavam entre 1 e 3. Com esta descida na sensação de dispneia houve um 

aumento de energia. (GOLD, 2018; DGS, 2019). Consequentemente, a independência do 

participante aumentou o que se traduziu numa melhoria ao nível do desempenho nas 

AVD, refletida nos resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos de recolha de 

dados. 

Com exceção de dois participantes, os restantes por terem melhorias ao nível da 

sensação de dispneia revelaram também ganhos ao nível dos sintomas, da tolerância ao 

exercício, na gestão da energia convergindo para uma maior capacitação do individuo no 

seu autocuidado (GOLD, 2018; DGS, 2019a). 

Tendo em conta os scores apresentados através dos instrumentos de avaliação das 

dependências nas AVD, é notória a melhoria em termos de autonomia e menor 

dependência na realização do autocuidado e nas AVD. Tal deve-se ao facto de todo o 

programa de intervenção ter sido adequado e adaptado a cada participante de maneira a ir 

de encontro às necessidades do mesmo, permitindo maior motivação e capacitação do 

individuo (Cordeiro & Menoita, 2012). Foi possível, verificar que a realização de um 

plano de intervenção com técnicas respiratórias, se tornaram mais benéficas e funcionais 

por serem desenvolvidas em contexto comunitário, sendo o domicílio de cada individuo 

uma mais-valia para a sua capacitação e autonomia. O envolvimento da família na 

prestação dos cuidados foi também um elemento relevante para o sucesso do programa, 

uma vez que em conjunto foi possível delinear estratégias de maneira a colmatar falhas 

em termos estruturais das habitações facilitando o AC (Mayor & Santos, 2018; Rodrigues, 

2018). 

Através da prestação de cuidados em contexto domiciliário, foi possível garantir 

a independência do individuo no seu ambiente familiar mantendo o enfermeiro como base 

de apoio na promoção do AC (Reis, 2018). Tal fato, é suportado pelos dados obtidos ao 

longo das nossas avaliações, aquando da aplicação dos instrumentos de colheita de dados 

utilizados (Índice de Barthel e Escala de Lawton & Brody). 

Os resultados obtidos foram moldados pela condição de saúde prévia e crónica dos 

participantes, facto que nos permite referir que os ganhos foram os possíveis. Realçamos 

assim os diagnósticos de enfermagem de: dispneia de esforço e intolerância à atividade. 

Estes comuns a praticamente todos os participantes e nos quais apesar das circunstâncias 

menos benéficas de cada um aconteceram melhorias. 

As políticas de saúde apontam para cuidados de proximidade no contexto de vida das 

pessoas e por essa razão muitos dos utentes estão marcados pela multi morbilidade e por 
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níveis de dependência no desempenho das atividades de vida, nomeadamente nas 

atividades instrumentais. As condições do ambiente físico dos domicílios também molda 

as condições de intervenção. O tempo de limitação dos contactos devido à pandemia 

Covid19, também enformou o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Estas condições 

marcaram o desenvolvimento do nosso projeto. Apesar disso, concordamos que estas 

pessoas precisam dos cuidados que lhes foram facultados, num horizonte de curso de vida. 
 

 

3. Análise Reflexiva sobre as Competências Adquiridas 
 

Foi ao longo de todo o percurso académico, constituído por uma vertente teórica 

e outra prática, que foram sendo aprendidos e consolidados os conhecimentos que 

permitiram desenvolver as competências comuns do enfermeiro especialista, as 

competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação e as 

competências de mestre. 

Tendo por base, a grelha utilizada para a avaliação da obtenção de conhecimentos 

ao longo do ensino clinico realizou-se assim esta reflexão de competências adquiridas. 

 

3.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
 

Relativamente às competências comuns do enfermeiro especialista, constante no 

regulamento nº 140/2019, “enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece 

competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem.” (OE, 2019b). Assim sendo, 

são várias as competências comuns a todas as especialidades, que contribuem para um 

melhor desenvolvimento da sua praxis diária (OE, 2019b). 

Assente no mesmo relatório podemos dizer que o papel do EE é bem mais 

abrangente do que prestação direta de cuidados. O EE intervém em várias dimensões, 

sendo elas a literacia em saúde (tanto dos utentes como dos colegas), o aconselhamento, 

a orientação e a liderança, bem como a responsabilidade de desenvolver investigação de 

modo a melhorar a prática da enfermagem (OE, 2019b). 
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As competências comuns do enfermeiro especialista passam por desenvolver uma 

prática profissional e ética, sendo a base o código deontológico que sustenta a profissão. 

Na nossa praxis diária esta competência é uma constante, uma vez que trabalhamos em 

prol do doente e dos seus ganhos em saúde, desenvolvendo cuidados especializados em 

busca da capacitação funcional do mesmo. 

Com base no Código Deontológico foi desenvolvido o plano de intervenção e 

foram prestados os cuidados, respeitando sempre os valores e crenças do utente, a relação 

pessoa/família/cuidador e os restantes profissionais intervenientes nos cuidados. Foi 

também considerada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta dos Direitos 

do Utente, sendo assim, respeitada a privacidade e confidencialidade, proteção de dados 

e autodeterminação. 

Para o desenvolvimento do projeto major, foi solicitado o parecer à Comissão de 

Ética da ARS Alentejo, de modo a que o nosso plano de intervenção fosse escrutinado, 

garantindo assim que o processo de intervenção previsto aos utentes fosse baseado em 

princípios éticos, protegendo a confidencialidade dos utentes e garantindo o anonimato 

dos dados reunidos. 

Ao longo do processo, foi da nossa responsabilidade, o armazenamento dos 

registos em local restrito, pelo que foram arquivados num armário fechado, com acesso 

limitado e sob compromisso de posterior destruição dos registos. Estes são exemplos do 

respeito demonstrado para com os utentes, enquanto profissionais de saúde. 

Durante toda a nossa prática em contexto de estágio, e de modo a garantir o 

respeito e a dignidade pelo utente, foram sempre respeitados os direitos da pessoa 

relativamente ao acesso à informação, à sua privacidade e confidencialidade. O facto de 

prestarmos cuidados no domicílio do utente faz com que tenhamos de trabalhar em 

circunstâncias particulares e não controláveis por nós. Tem sempre de existir na equipa 

prestadora de cuidados, uma capacidade de adaptação e adequação a cada contexto, uma 

vez que, muitas das vezes, somos nós o único recurso a cuidados de saúde. Para além 

disto, é nossa obrigação fazer sigilo de tudo o que vemos e pensamos, garantindo os 

melhores cuidados sem criticas nem julgamentos. 

Sendo competência do EE dinamizar e desenvolver iniciativas e estratégicas 

institucionais, foi desenvolvido um panfleto sobre inaloterapia. O intuito era conseguir 

colmatar uma falha detetada na população-alvo do centro de saúde onde decorreu o nosso 

estágio, uma vez que estava a ser desenvolvido (ainda em fase inicial) um projeto sobre 

DPOC.
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Como a inaloterapia é uma das terapêuticas mais frequentes neste tipo de doentes, 

achou-se pertinente desenvolver este panfleto com o intuito de ajudar os doentes a saber 

como utilizar, limpar e conservar os dispositivos inalatórios. Este instrumento de 

informação será entregue no momento de consulta aquando da prescrição médica dos 

inaladores. 

Sempre que desenvolvemos projetos de contexto institucional ou formação em 

serviço, ou não, estamos a conceber e a colaborar para a melhoria dos cuidados que pres- 

tamos aos doentes, às famílias e à comunidade onde nos inserimos. Quando enriquecemos 

intelectualmente todos os que cuidamos e com os quais trabalhamos beneficiam desses 

nossos conhecimentos. Só assim, com a solidez teórica daquilo que fazemos conseguimos 

promover ambientes seguros e terapêuticos com os doentes e os seus familiares. Com esta 

confiança conseguimos desenvolver intervenções e cuidados mais adequados e corretos, 

que nos levam aos ganhos em saúde: no autocuidado, na capacitação funcional e na inde- 

pendência do doente. 

Foi também tida como base a gestão, integrada na prestação dos cuidados, de 

modo a maximizar a reabilitação do utente integrado na equipa multidisciplinar, com o 

intuito de prestar cuidados ao utente com a melhor qualidade possível. Foi-nos assim 

possível contribuir para uma prática profissional mais responsável e autónoma, e mostrar 

ao utente, aos colegas e aos restantes profissionais de saúde a importância de cuidados de 

ER integrados na equipa. Esta importância ganha ainda mais relevo quando o ER contri- 

bui para a aplicação de processos de cuidados mais adequados e completos com base na 

situação clinica do utente e nas suas necessidades. 

Relativamente à liderança, esta foi experimentada através da intervenção nas reu- 

niões de equipa. Nestas reuniões aprendemos a ser participantes ativos da equipa multi- 

disciplinar e a colaborar, não só no que diz respeito à enfermagem, mas principalmente 

no que respeita aos cuidados de ER. Com estas reuniões percebemos a importância das 

equipas, do seu trabalho conjunto e do trabalho específico de cada profissional, traba- 

lhando sempre em prol do utente. Foi também nestes momentos de reflexão em equipa, 

que foram discutidos os casos clínicos de cada utente e percebendo se os objetivos traça- 

dos foram ou não alcançados e mostrando os resultados obtidos. Foi possível nesta parti- 

lha, com a equipa, consciencializar que os cuidados levam a mudanças, e que com base 

nelas os processos de cuidados podem ser otimizados, através da tomada de decisão pro- 

movendo assim uma melhoria na praxis profissional. Uma vez que também os EEER 

gerem os casos dos utentes, permitiu mostrar a importância do seu papel na equipa mul- 

tidisciplinar ao conseguirem avaliar a pessoa de forma holística. 
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No decorrer de todo este processo, e de modo a atingir as competências aqui refe- 

ridas, foi fundamental a aquisição de novos conhecimentos (teóricos e práticos) específi- 

cos à enfermagem de reabilitação. Foi ao longo das aulas teóricas, e através de pesquisa 

bibliográfica, que se foram consolidando conhecimentos de modo a obter conhecimento 

científico atualizado para assim poder justificar e fundamentar as atividades/intervenções 

constantes no plano de cuidados do utente, conseguindo prestar cuidados de saúde com 

mais qualidade. 

Todos os obstáculos e dificuldades presentes ao longo deste percurso são agora 

encarados como necessários e de grande contributo para o nosso crescimento pessoal e 

profissional, levando assim a uma autoconfiança e um autoconhecimento maiores, o que 

permite melhor comunicação com o utente/família/cuidadores e equipa. 

 
 
 

3.2. Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação 

 
Relativamente às competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem de reabilitação, e tendo por base o Regulamento nº 392 de 2019, podemos 

dizer que a ER abarca inúmeros conhecimentos e procedimentos específicos que 

conferem ao EEER capacidades e competências para cuidar da pessoa com doenças 

agudas, crónicas ou com sequelas, de modo a potenciar a sua capacidade funcional e 

independência (OE, 2019a). 

Ao longo do estágio foram adquiridas competências que só em contexto prático 

eram possíveis de desenvolver, uma vez que apesar de lecionados os conteúdos teóricos 

era fundamental desenvolve-los diretamente na prestação de cuidados. Com isto torna-se 

evidente a necessidade de intervenção do EEER, uma vez que só assim é possível a 

aquisição de competências. 

Baseada na grelha de avaliação, as competências específicas do EEER são: 

- 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. 

Primeiramente, foram contactados os utentes pelo enfermeiro supervisor de modo  
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a informar sobre a nossa participação na equipa de cuidados e sobre os objetivos da nossa 

ação. Destacamos que nos casos adequados foi exposto o projeto major de intervenção e 

os utentes foram convidados a aderir, possibilitando assim o desenvolvimento da 

intervenção no plano de cuidados. 

Foi realizada uma avaliação inicial e desenvolvidos os planos de intervenção para 

cada utente, de forma individualizada e de acordo com as necessidades de cada um. Para 

garantir um plano de intervenção mais adequado foram utilizadas escalas, de maneira a 

avaliar a eficácia das intervenções definidas, diminuindo a dependência da pessoa e, 

simultaneamente, aumentando a aquisição de competências. Com a aquisição destas 

capacidades podemos concluir que os utentes foram reeducados conseguindo assim uma 

otimização das capacidades que tinha diminuídas. 

Através do conhecimento prévio das limitações e comorbilidades de cada utente 

alvo de intervenção do EEER, foi possível planear cuidados específicos e personalizados, 

garantindo um ambiente seguro e adequado. 

Durante a aplicação do plano de intervenção foram sempre asseguras todas as 

condições necessárias à execução do mesmo. Garantindo assim que a dignidade e 

privacidade dos participantes estivesse sempre salvaguardada. Acontecendo a maioria das 

intervenções no domicílio, estamos num ambiente conhecido e controlado pelo utente e 

cuidador o que parece ser securizante. 

Tendo por base o nosso percurso pessoal e académico, e seguindo o modelo do 

autocuidado da teórica Dorothea Orem, fomos definindo as intervenções presentes em 

cada plano de intervenção, de modo a capacitar o utente para as AVD e promover a sua 

independência, utilizando intervenções de EEER. Desta forma, reconhecemos potencial 

em todos os participantes do projeto, sendo este tido em consideração ao longo da 

reabilitação. Na fase inicial das sessões de intervenção, e de maneira a explicar ao 

participante, tínhamos de ser nós a exemplificar. Depois eram dadas indicações e 

orientações ao utente, incentivando-o. Sempre que necessário, era dado apoio emocional, 

ensinando inclusivamente técnicas de descanso e relaxamento, ou consciencialização e 

dissociação dos tempos respiratórios, ou ainda medidas de conservação de energia, 

conseguindo o controlo da ansiedade, por exemplo. No decorrer das sessões foi sempre 

tido em conta a necessidade de um ambiente tranquilo e propício ao desenvolvimento das 

intervenções. Foi necessário integrar os cuidados de ER na vida de cada participante 

promovendo a sua literacia em saúde e consequentemente a sua maior independência. 
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Foi com o objetivo de incentivar a utilização de estratégias adaptadas à execução 

dos autocuidados e à maximização da independência nas AVD que foi delineado o nosso 

plano de intervenção, e direcionada a nossa prestação de cuidados. Para tal, foi muitas vezes 

necessário recorrer à utilização de produtos de apoio. Por exemplo: no decorrer do estágio 

de ortopedia foi necessário utilizar canadianas e andarilho, os quais foram adaptados a cada 

utente, quer na escolha da ajuda técnica como no ajuste à sua condição de funcionalidade. 

Já no estágio final, por exemplo, foram utilizadas cadeiras de rodas e cadeira sanitária, quer 

para a promoção da mobilidade do utente, quer para a sua maior independência. Para além 

disto, e uma vez que o estágio final decorreu em contexto domiciliário, e as barreiras 

arquitetónicas estavam presentes nos domicílios das pessoas, estas tiveram de ser 

identificadas de maneira a serem eliminadas ou minimizadas para que desta forma a 

reintegração da pessoa na família ou na comunidade fosse possível. Exemplo: remoção de 

tapetes dentro de casa de modo a prevenir a ocorrência de quedas ou a colocação de um 

corrimão de apoio, nas escadas. 

O estágio final decorreu numa UCC e realçou a intervenção na funcionalidade 

respiratória, porém, também a funcionalidade motora foi trabalhada sempre que se 

justificasse e de maneira a que a pessoa fosse a mais beneficiada com a nossa intervenção. 

Muitos dos utentes tinham mobilidade e marcha comprometida. De modo a garantir a 

continuidade do projeto de intervenção, os enfermeiros especialistas em enfermagem de 

reabilitação assumiam a sua execução. Ao longo do estágio foram ainda desenvolvidos 

treinos ao nível das AVD em doentes do foro ortopédico e neurológico. Realizámos 

treinos de vestir/despir, uso do sanitário, transferências cama/cadeira de rodas, 

posicionamentos no leito e no cadeirão, por exemplo. Trabalhámos articulações e 

músculos através de mobilizações articulares (passivas, ativas, assistidas e resistidas), 

treinos de equilíbrio e de marcha. 

Para além disto, as nossas interações passaram também por intervir ao nível da 

integração na família e na comunidade. Sempre que necessário fomos peça basilar na 

reintegração destes indivíduos numa vida social ativa. Sempre que se revelasse benéfico 

incentivámos os doentes a participar em atividades da família e da comunidade, ou 

simplesmente em dar um passeio na rua perto de casa na companhia de alguém próximo. 

Muitas vezes a nossa ação passou apenas por ter 10 minutos de conversa com o doente 

que somente queria este tempo de companhia e interação. 
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3.3. Competências de Mestre 
 

No que respeita às competências de mestre, e tendo por base o decreto-lei nº 

63/2016 de 13 de setembro, é concedido ao estudante que apresente competências e que 

dotado de conhecimentos do 1º ciclo, as desenvolva ou aprofunde ao longo da sua 

formação profissional, o título de mestre (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior [MCTES], 2016). O estudante deve ser possuidor de conhecimentos, que saiba 

aplicar e compreender de modo a solucionar problemas e situações em múltiplos 

contextos (MCTES, 2016). Deve também conseguir comunicar de modo claro e explícito, 

os seus raciocínios e resultados, tanto com os seus pares como com os restantes elementos 

da comunidade em que se encontre inserido, e deve ter capacidade de adquirir 

conhecimentos ao longo do seu percurso de vida, de forma autónoma (MCTES, 2016). 

Assente nos conhecimentos adquiridos no decorrer da nossa licenciatura e 

aprofundados neste percurso de mestrado, fomos alcançando e desenvolvendo 

competências humanas, científicas e técnicas da ER, que nos permitem prestar cuidados 

de enfermagem e de reabilitação melhores e mais adequados a cada pessoa. 

Ao longo deste estágio final assumimos que a nossa prestação de cuidados e o a 

nossa aquisição de competências, teria sempre de ser desenvolvida com base na evidência 

cientifica mais atualizada. Para que isso fosse possível, realizámos pesquisa específica e 

discutimos os nossos planos de cuidados com as EEER, permitindo assim que os utentes 

tivessem acesso aos cuidados de reabilitação mais adequados. 

Foi através das mestrias adquiridas que conseguimos reconhecer problemas, 

desenvolver planos de intervenção específicos para cada utente e aplicá-los, realizando a 

sua monitorização e avaliação frequente de modo a conseguir ajustá-los sempre que 

necessário para assim obter resultados fidedignos. 

Foi também desenvolvido um estudo de caso, que nos permitiu fortificar os 

conhecimentos adquiridos. Podemos assim concluir que adquirimos as competências de 

mestre, mais especificamente as que à especialidade de ER dizem respeito e que servirão 

de base à praxis profissional. 
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Conclusão 
Por forma a conseguir alcançar o desenvolvimento pessoal e profissional e a 

adquirir saberes e conhecimentos específicos e fundamentais ao EEER, a estudante de 

mestrado viveu experiências de aprendizagem relevantes para o desenvolvimento de 

competências. No sentido de organizar processos cuidativos, usámos como estratégia o 

processo de enfermagem dando realce aos contributos de reabilitação. Destacamos um 

projeto organizado de modo distinto para responder a um problema de saúde apresentado 

por um conjunto de utentes a viver na comunidade e dependente por problemas diversos 

mas tendo em comum sentir dispneia. 

Sendo o principal foco obter ganhos em saúde no doente adulto ou idoso com 

dispneia em contexto domiciliário, ao utilizar a RFR como base, foi possível promover 

autonomia e independência na pessoa facilitando assim o AC e a realização das AVD. Ao 

desenvolver no domicílio o plano de intervenção, para além de serem tidas em conta as 

características e individualidades de cada doente, são também tidas em consideração as 

dinâmicas familiares e as características habitacionais, para desta forma conseguir aplicar 

um plano exequível e adaptado a cada um. Uma vez que a continuidade dos cuidados 

necessita da intervenção dos familiares/cuidadores, torna-se ainda mais relevante realizar 

as VD e envolver os cuidadores em todas as dinâmicas. 

Ao desenvolver um plano adaptado e individualizado para cada participante são 

aumentadas as possibilidades de bons resultados ao nível da independência. As 

intervenções implementadas o mais precocemente possível contribuem também para a 

obtenção de maiores e melhores ganhos em saúde. 

Cabe ao EEER intervir de modo a manter as capacidades do individuo, mas 

também deve capacitá-lo e ajudá-lo a aceitar e a adaptar-se às suas dependências e 

diferente condição. 

Com a implementação do nosso plano de intervenção, e com o trabalho já 

previamente desenvolvido por toda a equipa da UCC, foi possível obter ganhos em saúde 

no doente com dispneia. Foi possível verificar melhorias na sensação de dispneia, tendo 

os scores da escala de Borg Modificado diminuído e consequentemente foram obtidas 

melhorias ao nível da independência nas AVD e nas AIVD. Apesar de os ganhos não se 

terem traduzido em alterações muito significativas de score, poderão a longo prazo 

mostrar melhorias, tendo em consideração que os participantes eram pessoas com níveis 
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de dependência estabelecida e com mutimorbilidade. Podemos concluir que a ação 

profissional tem de ser realizada nesta população porque indicia mudanças positivas. 

A realização do projeto revelou-se um processo muito dinâmico e de 

complexidade acrescida uma vez que teve de ir sendo ajustado a cada individuo e família. 

Foi possível analisar conhecimentos e competências à medida que iam sendo 

desenvolvidas e consolidadas, desenvolvendo aprendizagens no âmbito da EEER. 

A carência de estudos publicados nesta área revelou-se uma lacuna, já que a 

evidência se constrói e permite a evolução da ciência, havendo retorno para capacitar a 

pessoa melhorando a sua independência. É assim, que fundamentamos as intervenções 

profissionais e damos garantias aos cidadãos sobre os contributos da nossa intervenção. 

Tendo em conta o curto período de tempo para implementação do plano de 

intervenção e para intervenção do mesmo, pode referir-se que os resultados obtidos 

podem ter sido condicionados por estes fatores. 

É de salientar a importância do EEER nos Cuidados de Saúde Primários, uma vez 

que contribuem para a integração do doente no seu contexto familiar, adequando os 

cuidados, diminuem-se as taxas de internamentos, os custos das organizações e também 

as taxas de mortalidade. 

Todo este percurso foi desenvolvido em tempo de pandemia (Covid-19), o que 

também obrigou a uma gestão diferente, tanto da nossa parte, como da equipa onde nos 

integrámos e ainda da docente que nos orientou. 

Ficam então aqui demonstrados os nossos resultados obtidos e os ganhos em saúde 

que alcançámos, sendo este o nosso contributo para esta área de especialidade tão 

autónoma e relevante. 
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